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สารจาก 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร  

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  

ในปี  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรสัโคโรนา  (Covid- ) ทีถือเป็น

วิกฤติหลักต่อเนืองมาจากปี  ประเทศไทยยังไม่สามารถฟืนตัวจากการลดลงของนักท่องเทียว 

กระทบถงึความสามารถในการจบัจ่ายของผูบ้ริโภค ยอดขายของรา้นคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้เริมลดลง จาก

การทีนอกจากลกูคา้จะเขา้ศูนยก์ารคา้ลดลงแลว้ การใชเ้วลาในศูนยก์ารคา้ก็ลดลงอย่างมากดว้ย ทาํให้

บริษัทตอ้งพจิารณาปิดจดุขายทีไม่สามารถมีผลการดาํเนินงานทีคุม้กบัค่าใชจ่้ายลงเพมิเติม ทาํใหบ้ริษัทฯ 

มีภาระจากค่าเสือมทียงัตดัไม่หมดค่อนขา้งมาก 
 

เพือทดแทนรา้นคา้ในศูนยก์ารคา้ทีมีค่าใชจ่้ายสูง บริษัทเริมหาพืนทีใหม่ทีเหมาะสมในจัดจาํหน่าย และ

พยายามเรง่การขายในรูปแบบ Online ในทกุ Platform แต่ยงัไม่สามารถทดแทนยอดขายทีเคยไดใ้นช่วง

ก่อนการแพรร่ะบาดของ Covid-  ได ้ทาํใหย้อดขายสินคา้ แฟชนัลดลงอย่างต่อเนือง 
 

เพอืการแกปั้ญหา จากสถานการณท์ยีงัมีความไมแ่น่นอนสงู บริษัทฯ จึงมคีวามระมดัระวงัในการซือสินคา้

ใหม่เขา้มาเพือขายเป็นอย่างมาก เนน้การหมุนเวียนสินคา้ และรกัษากระแสเงินสด เพือไม่ใหข้าดสภาพ

คล่อง เป็นหลกั 
 

ในดา้นการขายของใหอ้งคก์ร บริษัทมียอดขายเพิมขึนอย่างมาก เนืองจากการพัฒนาสินคา้ใหม่ ทีเป็น

สินคา้เกียวกบัการป้องกนัการระบาดของ Covid-   เช่น ชดุ PPE  และ หนา้กากอนามยั จาํหน่ายใหก้ับ

หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ซงึถือเป็นการเขา้สู่ตลาดใหม ่ 
 

อย่างไรก็ตามในปี  ทางบริษัทจะแยกการบริหารจัดการสินคา้กลุ่มนีออกมาใหช้ดัเจน เพอืพฒันาต่อ

ยอดเป็นสินคา้สาํหรบัคนทวัไป ทีตอ้งการมีชีวิตทียืนยาว และมีสุขภาพดี และรกัษามาตรฐานทางสุข

ภาวะ รวมทงัความใส่ใจต่อสิงแวดลอ้มเพิมขึน ซึงน่าจะเป็นการมองหาโอกาสในวิกฤติ ซงึตอ้งการการ

ปรบัเปลียนสิงต่างๆ ทงัการพฒันาสินคา้ การจัดการต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทนัสถานการณ ์ขณะเดียวกันก็

ตอ้งวางรากฐานใหอ้นาคตหลงัจากทีสถานการณมี์ความมนัคงในอีก  ปีขา้งหนา้ดว้ย 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

31 

 

 

การประกอบธุรกิจ 

และผลการดาํเนนิงาน 
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1.  โครงสร้างและการดาํเนินงานของบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั  

1.1.1 วสัิยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย และ กลยุทธ ์ 

บริษัท บูติคนิวซิตี  จํากัด (มหาชน)   ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งในประเทศ  ค้าส่ง

ต่างประเทศ    มีการนาํเขา้สินค้าจากต่างประเทศ และบริการออกแบบรบัสงัตัดพิเศษสาํหรบัองคก์ร 

(UNIFORM) ทังใน  และต่างประเทศครบวงจร ภายใต้สินคา้แบรนด์ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, 

LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ , AMAZE, MIMI , UNIFORM 

SPECIALIZER และ MEDGRADE  

เป็นเวลากว่า  ปี บริษัทฯ ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้ามาเป็นเวลานานว่าผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทมีคณุภาพดี  ราคาเหมาะสม  ส่งมอบตรงเวลา  และมีบรกิารทีดีทงัก่อนและหลงัการขาย  บริษัทมี

รา้นสาขารวม  แห่ง จุดขายในหา้งสรรพสินคา้ชันนาํจาํนวนกว่า  แห่ง  อาทิ กลุ่มเซ็นทรลั โรบินสัน

และเดอะมอลล ์เป็นตน้  และมีขายในประเทศเพือนบา้น (AEC) อาทิ ประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว และ

เวียดนาม เป็นตน้ อีกทงัยงัไดร้บัไวว้างใจในการออกแบบ และตดัเย็บเครืองแบบองคก์รต่างๆ ทงัในและ

นอกประเทศมากกว่า  องคก์ร และ ในปี  บริษัทไดเ้ริมจัดจาํหนา่ยสินคา้ผ่านทางสือ Online ใน

รูปแบบ Social Marketing ในรูปแบบต่างๆ เพอืใหเ้หมาะสมกับลกูคา้ทีมีพฤติกรรมลูกคา้ทีเปลียนแปลง

ไป 

ตงัแต่ปี  ทวัโลกประสบปัญหากับ การแพรร่ะบาดของ Covid  ซงึมีผลกระทบโดยตรง

กบัฐานลกูคา้ของบริษัททงัในฐานของลูกคา้แบรนด ์และ ลูกคา้องคก์ร ทีมีการลดการจบัจ่าย และออกมา

ใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของ Covid  สายพันธ์ Delta ในปี  มี

ผลกระทบต่อยอดขายของรา้นคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้ และหา้งสรรพสินคา้ เพิมขึน ทงัยงัส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจขององคก์ร ใหช้ะลอการสงัซือเครืองแบบพนักงานลง เนืองจากการทาํงานแบบ work from 

home และการควบคมุค่าใชจ่้าย 

บริษัทจึงมีความจาํเป็นทจีะตอ้ง มีนโยบายในการลดค่าใชจ่้าย และปรบัปรุงประสิทธิภาพของ

ช่องทางจาํหน่าย โดยเฉพาะในรา้นสาขา ทีเป็นค่าใชจ่้ายหลักของบริษัท โดยมีการพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานเป็นรายจุดขาย และปิดจดุขายทไีม่สามารถทาํกาํไรได ้และดาํเนินการรวมจดุขายทมีีหลายจุด

ในศนูยก์ารคา้เดียวกัน ใหเ้หลือเพียงจุดขายทีมีผลการดาํเนินงานทดีี และมีการเปลียนแปลงรูปแบบรา้น

เดิมเป็นแบบ  MULTIBRND STORE โดยใชชื้อรา้น “A’MAZE”  ซึงมีเป็นการรองรบัหลายกลุ่มลูกคา้ใน
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สถานทีเดียวกัน และมีการพัฒนาพนักงานขายในจุดขายใหส้ามารถขายของโดยไม่ตอ้งพบหนา้ลูกคา้

ผ่านทาง Facebook Live และ การขายทาง Line และเรมิมองหาพืนทีการขายใหม่ๆ ทีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยลง 

และมีขอ้จาํกัดในการทาํกิจกรรมนอ้ยลง ซงึส่งผลใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมของบริษัทลดลงจาก .  ลา้น

บาท ในปี  เป็น .  ลา้นบาท ในปี  

ทางดา้นรายได ้เพือชดเชยรายไดท้ีขาดหายไปจากฐานลูกคา้เดิม บริษัทไดเ้ขา้สู่การพัฒนา

ตวัเองเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ทีเกียวขอ้งกับสุขภาพ โดยเริมจากสินคา้ หนา้กากแบบใชซ้าํได ้ในปี  

จนถึงชดุป้องกนัส่วนบคุคล ทงัแบบใชซ้าํได ้  ครงัซงึถือไดว้่าเป็นนวตักรรมใหม่ และชุดแบบใชค้รงัเดียว 

และอุปกรณ์อืนๆ โดยสินค้าเหล่านีกว่า % บริษัทไดพ้ัฒนาร่วมกับ โรงงานในห่วงโซ่อุปทาน ให้ทาํ

สินค้าทีมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล และเป็นทียอมรบัของหน่วยงานในภาครฐั  ซึงสินคา้เหล่านีได้

จาํหน่าย และบริจาคใหก้ับหน่วยงานต่างๆ ทีไดน้าํใชใ้นการป้องกัน ดูแล รกัษา ควบคมุ การระบาดของ 

Covid  อย่างต่อเนือง ทาํใหย้อดขายจากสินคา้ทีเกยีวกบัสขุภาพ เพมิขึนจาก .  ลา้นบาทในปี   

เป็น .  ลา้นบาทในปี   แต่เนืองจากเป็นการเขา้ตลาดในช่วงแรก ทาํใหก้าํไรขันตน้ของสินคา้

กลุ่มนียังอยู่ในระดับทีตาํมาก แต่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการควบคุมและแก้ปัญหาการระบาดของ 

Covid  รว่มกบัทกุๆ ฝ่าย 

ทางบริษัทมองถึงเหตุการณว์ิกฤติต่างๆ ทีเกิดขึน มีความไม่แน่นอนสูงมาก บริษัทจึงเนน้การ

รกัษากระแสเงนิสด สรา้งสภาพคล่อง โดยการระมดัระวงัในการซือสินคา้เขา้มาจดัจาํหน่าย โดยซอืเฉพาะ

สินคา้ทีมีการเคลือนไหวไดเ้ร็ว และมีความตอ้งการเหมาะสมกับตลาดทีคาดว่าจะมีความไม่แน่นอนสูง

ต่อไปในอนาคต 

โดยสรุป บริษัทมีรายไดร้วม ลดลง และมผีลขาดทนุ    

  

 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิปี   

 ปี  ยังเป็นปีทีบริษัทยังเชือว่า สถานการณ์ต่างๆ ยังอยู่ในความผันผวนสูง  ซึงเป็นทัง

วิกฤติและโอกาส เป็นปีทรูีปแบบทางธุรกิจของบริษัทจะปรบัเปลียนตามโครงการต่างๆ ทีวางไวใ้นปี  

และบริษัทไม่คาดหวังว่าบริษัทจะกลับไปดาํเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่จะเป็นการก้าวเขา้สู่

สินคา้ทพีฒันา ดแูลสขุภาพ ของลกูคา้อย่างแทจ้ริง โดยเนน้ทงัฐานลกูคา้เดิม และลูกคา้ใหม่ โดยมีความ

มุ่งมนัทีจะให ้ลกูคา้ไดร้บับคุลิคภาพทีดี จากสินคา้เดิมของบริษัท ยงัจะเสนอสินคา้ทปี้องกนั ดแูลสุขภาพ 

ใหลู้กคา้มีคุณภาพชีวิตทีดี แข๊งแรง เพือเป็นการเตรียมตัวกับสังคมผูสู้งอายุ ทีในยุคถัดไปจะอยู่อย่าง

ฉลาดขึน อายุยืนขึน และ ยืนไดอ้ย่างแข๊งแรง มีความสุข (Smarter, Stay Longer, Stand Stronger and  

Happy) 
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 เพอืใหบ้ริษัทไปสู่เป้าหมายดงักล่าว บริษัทจะตอ้งมุ่งเนน้ในการ 

 .  พัฒนาสนิค้าใหม่ร่วมกับผู้ผลิต 

 -  สินคา้ทีเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด และหลังจากการอยู่ร่วมกับโรคระบาด

ประจาํถิน โดยเนน้มาตรฐาน และการสวมใส่ทีสบาย เช่น หนา้กากทีสามารถหายใจไดส้ะดวกขึน ชุดทีใช้

ในการเดินทางทมีีมาตรฐานการป้องกนั หยุดยงัเชอืแบคทีเรีย/ไวรสั ทีผ่านมาตราฐานเดียวกับชดุ PPE ที

ใชใ้นป้องกนั Covid19 

 -  สินคา้สรา้งคุณภาพชีวิตและยืดการใชชี้วิตปกติอย่างแข๊งแรงใหก้ับวยัผูท้ีมีอายุมากขึน มี

สภาพรา่งกาย และวิถีชีวิตเป็นแบบ วยัก่อนชรา (Pre old age) ใหน้านทสีดุ 

 -  สินคา้ทีสรา้งความสมัพนัธ ์กับสตัวเ์ลียง ซึงถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครวัทีมีความสาํคัญ

และสรา้งความสขุ กาํลงัใจใหก้บัคนในครอบครวั 

 .  พัฒนาชอ่งทางจาํหน่ายอย่างต่อเนือง 

 -  การเติบโตในช่องทางจาํหน่ายแบบ Online เริมมีความทา้ทายมากขึน บริษัทกาํลงัพัฒนา

ช่องทางจาํหน่ายโดย Website ของบริษัท ดว้ยจดุประสงคเ์พมิความสะดวกแก่ลกูคา้ และลดค่าใชจ่้ายใน

การจดัการงานหลายอย่างทตีอ้งผ่านการทาํงานของมนษุย ์เป็นอปุสรรคในการขยายตวั 

 -  บริษัทไดเ้ปิดตวัเขา้ช่องทางจาํหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็นการเขา้รา้นขายของ

สะดวกซอื เช่น Lawson หรือ ชอ่งทางอนืๆ ทีสะดวกต่อผูบ้ริโภคมากขึน 

 -  บริษัทเพิมช่องทางการจัดจาํหน่ายตรงกับกลุ่มลูกคา้ทีภัคดี ผ่านระบบ CRM โดยการสรา้ง

ความสมัพนัธ ์ลดการพบเจอกัน แต่สือสารและห่วงใยกนั เพือตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของลกูคา้ได้

ทงัลกูคา้เดิม และลกูคา้ใหม ่

 .  พัฒนาบุคลากร 

 -  บุคลากรทีบริษัทมีอยู่จะตอ้งถูกพฒันาความสามารถในทุกทาง โดยเฉพาะเรอืงการสือสาร

สินคา้ ทีมมีาตรฐานทางสขุอนามยั และ สิงแวดลอ้ม เพมิขึน ซงึจะสอดคลอ้งกบัความเอาใจใส่ดา้นอนืๆ 
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ของชีวิตของลูกคา้ในยุคใหม่ ตลอดจนเพิมประสิทธฺภาพในการทาํงานใหส้ามารถปรบัเปลียนไดเ้ร็ว ให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ทีเปลียนแปลงรวดเรว็ 

 1.1.2 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ  

                 บริษัทจดทะเบยีนเมอืวนัท ี 17  พฤศจิกายน  2512  ดว้ยทนุจดทะเบยีน  200,000  บาท                 

(สองแสนบาทถว้น)  เรมิดาํเนินกิจการเมอืวนัท ี 1  มกราคม  2517  ดาํเนินธุรกิจ จาํหน่ายเสือผา้

สาํเรจ็รูป    โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นผูก้่อตงัและเป็นกรรมการผูจ้ดัการ มีทนุจดทะเบียน 

4,000,000 บาท 

เมอืวนัท ี6 ตุลาคม 2530 บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทรบัอนุญาตของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย มทีนุจดทะเบียน 20,000,000 บาท และ เมอืวนัที 19 พฤษภาคม 2537 ไดจ้ดทะเบียนแปร

สภาพเป็นบรษิัทจาํกดั มหาชน ปัจจบุนัมีทนุชาํระแลว้ 120  ลา้นบาท 

 การเปลยีนแปลงทีสาํคัญในปี   

- ปรบัโครงสรา้งการบริหารงาน เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเปลียนแปลงไปจาก

การระบาดของ Covid-19  

- ลดขนัตอนการทาํงานทีไมเ่กิดประโยชน ์โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการทาํงาน 

- การพฒันาการขายผา่นช่องทางออนไลน ์เพือตอบสนองการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ลกูคา้ในยคุ Covid-19 

 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 1.2.1 โครงสร้างรายได้  

                 รายไดข้องบริษัท ปี  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้เสอืผา้สาํเรจ็รูป

เครืองแต่งกายประเภท  Brand แฟชนั ทงัในลกัษณะคา้ปลีก (Retail) คา้ส่ง (Wholesale) และขาย

ออนไลน ์ ซงึจาํหน่ายทงัในและต่างประเทศ โดยบริษัทมีรา้นสาขาจาํนวน  สาขา สินคา้ของบริษัทยงั

จดัจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ชนันาํกว่า   แห่งทวัประเทศ อาทิ กลุ่มเซ็นทรลั โรบนิสนัและเดอะมอลล ์

เป็นตน้ และการขายสินคา้ประเภทเครอืงแบบเฉพาะกิจ และสินคา้ประเภทอปุกรณป์้องกนัรา่งกายจาก

เชอืไวรสัโคโรนา  (Covid-19) ใหอ้งคก์รต่างๆ 
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มูลค่าการจาํหน่ายของผลติภัณฑข์องบริษทัในระยะ 3 ปี 

 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ขายปลีกในประเทศ 89,053 20.82 214,430 55.65 558,111 72.95 

ขายออนไลน ์ 71,104 16.62 78,776 20.44 30,366 3.97 

ขายองคก์ร 251,232 58.73 70,764 18.36  129,780 16.96 

อนืๆ 3,286 0.77 3,073 0.80 638 0.08 

เบ็ดเตล็ด 9,543 2.23 12,630 3.28  35,137 4.59 

รวมมลูค่าการจาํหน่ายในประเทศ 424,218 99.16 379,673 98.53  754,032 98.55 

มลูค่าขายจาํหน่ายในต่างประเทศ 3,573 0.84 5,672 1.47 11,712 1.53 

รวมมลูค่าการจาํหน่าย 427,791 100 385,345 100.00  765,092 100.00 

อตัราเพมิ(ลด) ของมลูค่า 

การจดัจาํหน่าย(%) 

11.02  (49.63) 
 

(10.59) 
 

 

 1.2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

      

สินค้าและผลติภัณฑ ์

 สินคา้แบรนดใ์นเครือบตูิคนวิซิตี นอกจากความสวยงาม ทนัสมยัแลว้ เรายงัเนน้คณุภาพของ

การตดัเย็บ วตัถดุิบทีดี  เพอืตอบสนองการใชง้านและกาลเทศะ ภายใตค้วามคิด แต่งตัวสวย  มี

ความสุข ทุกวาระโอกาส  โดยเราจะคาํนึงถึงการใชด้าํเนินชีวิตของลูกคา้ และความสุขในการสวมใส่  

เพอืเสริม และ เติมความมนัใจใหผู้ห้ญิงทกุคนมคีวามสุข  

 

GSP 

 สาวนักเดินทางผูก้ระฉับกระเฉง สนุกสนาน และสง่างาม โดยมักจะไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

การเดินทาง การท่องเทียว และศิลปะลาํค่าต่างๆทีไดส้รา้งความสขุและความประทบัใจ   

 GSP Sport ชดุทีสวมใส่สบาย เหมาะกบัการท่องเทียวเดินทาง สะดวกในการเคลือนไหวทกุวนั 

 GSP Professional ชดุทาํงาน สวยคล่องตวั    

 GSP Gorgeous ชดุสาํหรบังานเลียง หรูเนยีบ 
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JOUSSE 

 สาวสวยคล่องแคล่ว เรียบเท่หท์นัสมยัและมีความเป็นผูห้ญิง เลือกทีแต่งตวัสะทอ้นความคิด

ในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ สมดุลระหว่างการทํางานและงานเลียงสังสรรค์  Day to Night Looks 

ภายใตแ้นวคิด Contemporary Cool, Easy Elegance, Feminine Ease. 

 

C&D 

 เชือว่าความงดงามของธรรมชาติสามารถคงอยู่อย่างยังยืน  ควบคู่ไปกับการบริโภคอย่างมี

ความรูแ้ละเคารพต่อธรรมชาติ  เป็นแนวคิดทีทาํไดจ้ริง  เป็นวิถีทีจะช่วยใหโ้ลกของเราสุขภาพดี  และมี

ความสุขขึน  C&D จึงนําคุณสมบัติต่างๆ ทีดีจากธรรมชาติทังเส้นใย วิธีการทอ รูปทรง และอุปกรณ์

ตกแตง่ทีสะทอ้นถึงแนวคิดนีมาผสมผสานอย่างลงตวั 

 

LOF-FI-CIEL 

 LOF-FI-CIEL นักบริหารทีมีความสามารถเป็นทียอมรบัในสงัคม พิถีพิถันในรายละเอียด   มี

พิธีการเครืองแต่งกาย LOF-FI-CIEL สง่างาม ภูมิฐาน เป็นสากลสะท้อนบุคลิกภาพของผู้นาํได้อย่าง

ชดัเจน 

 

STEPHANIE 

 Stephanie คือ คอลเลคชันชุดทาํงานสาํหรบัทังหญิงและชายทีมีความมนัใจ ดูดี เรียบโก ้ใน

ราคาทีเป็นเจา้ของไดส้บายๆการตดัเย็บเรียบรอ้ยไดม้าตรฐาน เนือผา้ดูแลง่าย เหมาะกับการสวมใส่เป็น

ประจาํ 

 

GUY  LAROCHE 

 แบรนดแ์ฟชนัจากฝรงัเศสทีไดร้บัการยอมรบัและชนืชมอย่างสงู  เป็นเอกลกัษณข์องความ

หรูหรา และสง่างาม  โดย Mr.Guy Laroche ออกแบบ Ready to wear collection ครงัแรกในปี 1961 

เนน้ความโคง้เวา้ของผูห้ญิงดว้ยฝีมอืขนัสดุยอดในการตดัเย็บชดุเขา้รูป รวมถงึการคดัสรรเนือผา้และ

ลวดลายทีเป็นทางยาว    ทาํใหผู้ห้ญิงรูปรา่งสวยมเีสน่ห ์

 

ADOLFO DOMINGUEZ 

 Adolfo Dominguez ดีไซนเ์นอรแ์บรนดค์ณุภาพ ติด 1 ใน 10 แบรนดท์มีีชอืเสียงในประเทศ 

สเปน    มานานกว่า 40 ปี เรมิตน้เป็นทีรูจ้กัมาจากการออกแบบเสือผา้สภุาพบุรุษ ของ Mr. Adolfo  
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Dominguez ผูป้ฏิวตัิการออกแบบแฟชนัของสเปนภายใตแ้นวคิด WRINKLES ARE BEAUTIFUL หรือ  

“ความสวยงามของรอยยบั” เป็นการใหค้วามสาํคญักบัความงา่ยความเป็นธรรมชาติของวตัถดุิบ ไมต่อ้ง

ตกแต่งมากแต่มีความสนุทรียอ์ยู่ขา้งใน เนน้ความสวยงามจากเนอืแทข้องวตัถดุิบทมีาจากธรรมชาติและ

ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม เชน่ ลินินและฝา้ย เป็นตน้ 

 

UNIFORM SPECIALIZER 

 สรา้งสรรคค์วามเป็นเอกภาพใหก้บัองคก์รของคณุอย่างมสีไตล ์ดว้ยชดุยนูิฟอรม์จาก 

UNIFORM SPECIALIZER ดว้ยทีมงานมคีวามชาํนาญพเิศษดา้นการ เลือกวตัถดุิบ, ออกแบบ, ตดัเยบ็ 

และเขา้ใจสรีระ      ทีหลากหลายของผูส้วมใส่ และระบบการจดัการขอ้มลูตงัแต่การวดัตวั, การตดัและ

การจดัส่งหลากหลายสถานท ีเพอือาํนวยความสะดวกใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารขององคก์ร 

 

UNIFORM SPECIALIZER MEDGRADE 

 ปรบัตัวก้าวทันสถานการณ์จากออกแบบเสือผ้าแฟชัน มาค้นควา้สรา้งนวัตกรรมชุด PPE 

อุปกรณ์ใชป้้องกันตามมาตรฐานสาธารณสุข เสือคลุมแขนยาวกันนาํแบบใชซ้าํไดแ้ละแบบใชค้รงัเดียว 

สาํหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละคนทัวไปสาํหรบัการเดินทาง นวัตกรรมอุปกรณ์สาํหรบัสวมใส่เพือ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และพัฒนาสู่การสวมใส่เพือป้องกันสาํหรบัการดาํเนินชีวิต

ปัจจบุนั 

 

 1.2.3 การตลาดและการแขง่ขัน 

           บริษัท บตูิคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) มีการจัดจาํหน่ายสินคา้ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ เมียนมาร ์เวียดนาม มาเลเซยี ลาว  ทงัในรา้นสาขาของบริษัทเอง ในหา้งสรรพสินคา้ และการขาย

ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ เพือรองรบัการใหบ้ริการลกูคา้ทกุรูปแบบ  

 ตลาดการค้าปลีกแฟชันอยู่ในสภาวะติดลบต่อเนืองมาตังแต่ปี  และคาดว่าจะตกตาํ

ต่อเนืองไป มีคู่แข่งหลายแห่งจะตอ้งปรบัเปลียนและเลิกกิจการ และมีคู่แข่งทีทาํการขายผ่านช่องทาง 

Online เพิมขึนในทุกระดบัชนั ความสาํคญัของช่องทางจาํหน่ายแบบ Onsite นันลดลงอย่างมาก ดงันัน

บริษัทจะตอ้งดาํเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงัใหส้ามารถคงอยู่ได ้ 

 จากสภาวะทีอาจจะเกิดสงครามในพืนทีต่างๆของโลก แมว้่าจะไม่ไดเ้กิดทีประเทศไทย แต่จะ

กระทบกับห่วงโซ่อุปทานทีเชอืมโยงกนัทวัโลกอย่างซบัซอ้น ซงึอาจจะส่งผลถึงการขาดแคลนวตัถดุิบ หรือ

ช่องทางการขนส่งไปในพนิทีต่างๆได ้รวมทงัผูบ้ริโภคจะเกิดความระมดัระวงัในการใชจ่้าย โดยจะใชก้าํลงั 
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ซอืหมดไปกบัสินคา้ทมีคีวามจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น พลงังาน ดงันนัเชอืว่าผูป้ระกอบการ

ทงัอตุสาหกรรมแฟชนัจะหยดุรอและด ูสถานการณ ์และพยายามลดสินคา้คงคลงักนัอย่างต่อเนอืง 

 สาํหรบัตลาดสินคา้ดา้นสขุภาพ น่าจะเติบโตไดต้่อไป ในระยะสนั สินคา้ทเีกียวกบัป้องกนัการ

ระบาดจะเริมหยุดการเติบโต ตามสภาวะการมีภูมิคุม้กันของประชากรโลก แต่ การระบาดของ Covid  

ไดท้าํใหต้ลาดตระหนกัถึงความตอ้งการใหม่ๆ มาตรฐานการใชชี้วิตใหม่ๆ  เพอืการเตรียมพรอ้มสาํหรบัการ

รบัมือกบั ความคกุคามของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคทีเกยีวขอ้งกบั พฤติกรรม และ อนามยัส่วนบคุคล ซงึ

ถือเป็นโอกาสทชีัดเจน ซงึบริษัทเห็นว่า สินคา้เหล่านคีวรจะเป็นสินคา้ทีประเทศไทยตอ้งพึงพาตวัเองไดใ้ห้

มากทีสุด ตังแต่วัตถุดิบ จนถึงสินค้าสาํเร็จรูป ถือเป็นความมันคงทางสุขภาพ ทีจะทาํใหป้ระเทศไทย

สามารถยืนอยู่อย่างไดเ้ปรียบในสถานการณค์วามผนัผวนของโลก 

 คาดว่าสินคา้มาตรฐานระดบัทีบคุลากรทางการแพทยใ์ช ้จะมกีารใชท้ลีดลง แต่จะเริมมสีินคา้

อนืๆทีเกยีวขอ้งกบัสขุภาพเพมิขึนเรือยๆ โดยทางบริษัทจะมุ่งเนน้สินคา้ทีทาํจากวตัถดุิบทีเป็นผา้เป็นหลกั 

และจะเรมิกระจายไปสู่ประชาชนทวัไป ทเีรมิใชส้ินคา้เหล่านเีป็นสิงจาํเป็นของชีวิต ของชีวิตวิถีใหม ่

 กลุ่มสินคา้สขุภาพทีบริษัทมุ่งเนน้ เป็นกลุ่มสินคา้ใหม่ ทีตลาดยงัไม่มีความชัดเจนนัก คู่แข่งมี

เพิมขึน และจากไปตลอดเวลา ทงันีบริษัทเชือว่าการแข่งขันทีแทจ้ริงนันไม่ใช่เรืองการตลาดเพียงอย่าง

เดียว แต่คือเรอืงของสินคา้ทีไดม้าตรฐานทางสุขอนามยั และความตืนตวัของผูบ้ริโภค และการคาํนึงถึง

วงจรชีวิตของสินคา้ ตงัแต่การผลิตวัตถุดิบ จนถึงการกาํจัดทิง ซึงเป็นลักษณะของระบบนิเวศใหม่ของ

ธุรกิจ 

 

 1.2.4 การจัดหาผลติภัณฑห์รอืบริการ 

สินค้า ผูจ้าํหน่าย 

สินคา้แบรนดแ์ฟชนั GSP, JOUSSE, 

C&D, LOF• FI• CIEL 

GUY LAROCHE, STEPHANIE,  

เครืองแบบเฉพาะกิจ  

สินคา้ชดุ PPE และกลุ่มป้องกนัรา่งกาย 

บริษัท ธานรา จาํกดั 

 

 

 

  

สินคา้ชดุ PPE และการป้องกนัรา่งกาย บริษัท สขุบญุทิพย ์จาํกดั  

บริษัท ทองไทย จาํกดั 

ADOLFO DOMINGUEZ ADOLFO DOMINGUEZ S.A. -Spain 
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-  ปี  ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ไดแ้ก ่บริษัท ธานรา จาํกดั  

-  สาระสาํคญัของสญัญาจดัจาํหน่ายอายสุญัญา เงือนไข - ไมมี่ 

 

 1.2.5 งานทยีังไม่ได้สง่มอบ  

  -ไม่ม-ี 

 

 1.2.6 ทรัพยส์ินทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

  (1)  ทดีิน อาคาร และอุปกรณ ์ 

    ทดีิน   

    สถานทีตงั   สขุมุวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ  

    เนอืท ี   ตารางวา 

    มลูค่า(ณ วนัทีซอื) , ,  บาท 

    วตัถปุระสงค ์ เป็นทีตงัของสาํนกังานใหญ่ 

   อาคาร 

  อาคารสาํนกังานใหญ่ เป็นอาคารพาณิชย ์23 คหูา 6 ชนั มลูค่า   

  46,964,780 บาท   

  มลูค่าตามบญัช ีณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน     

  19.776,993.40 บาท 

     อุปกรณ ์

                      ซงึส่วนใหญ่เป็นเครืองใชส้าํนกังานซงึอยู่ทีสาํนกังานใหญ่และสาขา 

   มลูค่าทีซอื 54,064,197.86 บาท  

   มลูค่าตามบญัช ี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงนิ  

   2,462,071.02 บาท 

    ค่าตกแต่งและติดตัง 

        ส่วนใหญ่เป็นค่าตกแต่งของสาขา มลูค่าทีซอื , , .  บาท  

                       มลูค่าตามบญัช ีณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน  

   , , .  บาท  
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   ยานพาหนะ 

                      มลูค่าทซีอื  7,187,820.64 บาท 

                        มลูค่าตามบญัช ีณ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงนิ   , .  บาท 

 (2)  สินทรัพยส์ทิธิการใช้สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า TFRS16 

        บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) มีสาขาทังหมด 41 แห่ง ซึงในปี 

 บริษัทไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที  สัญญาเช่า ซึงมีผลบังคับใชก้ับงบการเงิน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบัติ และไดมี้การพิจารณา

ทบทวนการต่อสญัญาเช่า เนืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า-  จึงก่อใหเ้กิด

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สาํหรบับางแห่ง ดงัน ี

  

มลูค่าตาม

บญัช ี คาดสญัญา 

สาขา ทีตงั ณ 31 ธ.ค. 64 สินสดุ 

1. สาขา AMAZE    ศนูยก์ารคา้แฟชนัไอสแ์ลนด ์ 5,000,829.15 31 ส.ค. 67 

2. สาขา JOUSSE  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา รตันาธิเบศร ์ 1,384,747.59 31 ม.ค.68 

3. สาขา C&D  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา เชยีงใหม ่ 6,717,373.92 13 พ.ค. 68 

4. สาขา C&D  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ระยอง 2,597,036.34 31 ต.ค. 68 

5. สาขา A'MAZE  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว 20,573,257.24 27 ส.ค. 65 

6. สาขา A'MAZE  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา่ เวสตเ์กต 8,942,633.22 31 ต.ค. 68 
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  (3)  ลิขสิทธิ 

       บริษัท บตูิคนวิซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัลิขสิทธิ ในการจดัจาํหนา่ย

เสือผา้สาํเรจ็รูปและเครืองหนงั โดยปัจจบุนับรษิัทฯ ไดล้ิขสิทธิ 6 แบรนด ์ ซงึทางบริษัทจะตอ้งปฏิบตัติาม

เงอืนไขอย่างเครง่ครดั โดยจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกบัทางเจา้ของลิขสิทธิในการสรา้ง

ภาพลกัษณ ์การโฆษณา ฯลฯ  
 

แบรนด ์ ปีทเีรมิต้น สนิสดุสัญญา ประเภทลขิสทิธิ 

GSP 2549  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตรแีละเครืองหนงั 

JOUSSE 2534  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตรแีละเครืองหนงั 

C&D 2528  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตรแีละเครืองหนงั 

LOF•FI•CIEL   2528  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตรแีละเครืองหนงั 

STEPHANIE 2553  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตร ี

GUY  LAROCHE 2530  ธ.ค.  เสือผา้สาํเรจ็รูปสตร ี

 

 (4) นโยบายการลงทนุในบริษทัร่วม 
  บริษัทไมมี่บริษัทรว่ม  

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 1.3.1 บุคคลทอีาจมีความขดัแย้ง 

  -ไม่ม-ี 

 

 1.3.2 ความสมัพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

  บริษัทฯ มกีารจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑท์มีาจาก หรือ จาํหน่ายใหแ้ก่บริษัททีมผีูถ้ือหุน้

ใหญ่รว่มกนั ดงันี  
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          ชอืบริษัท  รายชอืของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท ปณิวรา จาํกดั  บริษัท ศริาธาน จาํกดั 

   บริษัท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

   บริษัท ธานรา จาํกดั 

บริษัท โชคสามคัคี จาํกดั บริษัท สหพฒันพบิูล จาํกดั (มหาชน) 

   บริษัท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

   นายบญุเกียรติ  โชควฒันา 

บริษัท ธานรา จาํกดั  บริษัท ศิราธาน จาํกดั 

   บริษัท บีทีเอฟเอ จาํกดั 

   นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 

   นางประวรา  เอครพานิช 

บริษัท ศิราธาน จาํกดั  นายปราโมทย ์ ปวโรฬารวิทยา 

   นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 

   นางประวรา  เอครพานิช 

บริษัท วราธาน จาํกดั  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 

บริษัท บีทีเอฟเอ จาํกดั นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 

   นางประวรา  เอครพานิช 

บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชนัแนล  บมจ. สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดงิ 

บมจ. สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง บริษัท โชควฒันา จาํกดั 

   

  ซึงการกาํหนดราคาและเงือนไขของทุกรายการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความ

ยตุิธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับธุรกรรมทีทาํกบับุคคลภายนอก นอกจากนียงัมีรายการระหว่าง

กนัอนืๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ “ระหว่างกนั”   
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 1.3.3  รายชอืผู้ถือรายใหญ*่ 

  ผูถ้ือหุน้ทีถือหุน้สงูสดุ  รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัที  มนีาคม  ไดแ้ก่ 
 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

1.  นายปณิธาน ปวโรฬารวทิยา 1,913,440 15.95 

2.  นางประวรา    เอครพานิช 1,796,428 14.97 

3.  บริษทั สหสิน จาํกดั 1,665,560 13.88 

4. บริษทั ศิราธาน จาํกดั 1,300,700 10.84 

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

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

7.  บริษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จาํกดั 380,400 3.17 

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

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

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

รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น รายใหญ่  9,689,428 80.75 

รวมจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้วทังหมด ณ  มีนาคม  12,000,000 100.00 

 * สามารถเขา้ดขูอ้มลู ณ ปัจจบุนั(update) ไดท้ี http://btnc.co.th/Invester/stockinfo  
  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทมีีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการมีดังต่อไปน ี

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

กลุ่มครอบครัวผูม้ีอาํนาจควบคุม     

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,913,440 15.95 

2.  นางประวรา    เอครพานิช 1,796,428 14.97 

รวม 3,709,868 30.92 
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 ณ วันที  ธันวาคม  โครงสรา้งเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนีสินทีมี

ดอกเบีย (Interest-Bearing Debt) จาํนวน .  ลา้นบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้จาํนวน .  ลา้น

บาท ซึงคิดเป็นอตัราส่วนหนสีินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากับ .  เท่า โดยองคป์ระกอบโครงสรา้งเงินทุนที

สาํคญัมีดงัน ี

 1.4.1 หุ้นสามัญ  

  ณ  ธนัวาคม  บริษัทฯ มทีนุจดทะเบียน  ลา้นบาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้น

บาท) เรียกชาํระแลว้  ลา้นบาท (หนึงรอ้ยยีสิบลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั , ,  หุน้ มลูค่าที

ตราไวหุ้น้ละ  บาท 

 1.4.2 หุ้นประเภทอนืทมีีสทิธิหรือเงอืนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

  - ไม่ม-ี 
 

 

1.5  การออกหลักทรพัยอ์ืน 

 1.5.1  หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

  -ไม่ม-ี 

 1.5.2  หลักทรัพยท์เีป็นตราสารหน ี

  -ไม่ม-ี 
 

 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในปีทีผลการดาํเนินงานมกีาํไรหรือยงัคงมีกาํไรสะสมเวน้แต่จะ

เกิดเหตุการณ์วิกฤติโดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทังนีขึนอยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึงจะตอ้งเป็นไปตามมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ การ

จ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 55-57 ซึงสรุปสาระสาํคญั คือ หา้มจ่ายเงินปันผล

จากเงินประเภทอนืนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทฯ มยีอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล เงิน

ปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนีง (1) เดือน นับแต่

วนัทีประชมุผูถ้ือหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เป็นครงัคราวได ้เมอืเห็นว่าบริษัทมผีลกาํไรสมควรพอทจีะทาํเช่นนนั และรายงานใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้

ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัรากาํไรต่อหุ้น 0.73 0.94 0.29 (3.95) (2.09) 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.50 0.70 0.15 0.00 **0.00 

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

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

** อัตราเงินปันผลต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ อาจเปลียนแปลงได้ หลังจากวัน

ประชมุผูถ้ือหุน้ วนัที 26 เมษายน 2565 
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 2.  การบริหารจัดการความเสยีง 

 

.  ปัจจัยความเสียง  

     .   ความเสยีงในการประกอบธุรกจิ 

 . .    เศรษฐกิจทีมีแนวโนม้ทีจะชะลอตวัต่อเนอืง 

  . .    เทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพมิมากขึน 

  . .    พฤติกรรมผูบ้ริโภคมคีวามแตกต่างและปรบัเปลียนเรว็มาก  

  . .    ภาวะการแข่งขนัของตลาดออนไลนท์ีเพมิขึน 

  . .    โรคระบาดทียงัไม่สามารถควบคมุการระบาดและยงัคงมคีวามรุนแรง 

 .  ความเสยีงในด้านการเงิน 

      . .   การบริหารความเสียง 

 บริษัทไมม่ีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงนิ  เพอืเก็งกาํไร หรือการคา้ 

      . .   ความเสียง เกยีวกบัอตัราดอกเบีย  

   ความเสียงเกยีวกบัอตัราดอกเบีย เป็นความเสียงทเีกิดจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบยีใน

อนาคตของอตัราดอกเบียตลาด  ซงึมผีลต่อการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท  โดยมเีงินสด  

เงินฝากธนาคาร รวมทงัเงนิเบิกเกินบญัชี  และเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิได ้ใชอ้ตัราดอกเบียตามที

ธนาคารกาํหนดเป็นส่วนใหญ่  จึงมอีตัราเสียงตาํ 

       . .   ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 บริษัท ไม่มีเงินกู้สกุลต่างประเทศ บริษัทมีลูกหนี และเจา้หนี เกิดจากการซือ และขายสินคา้ 

ในสกลุเงนิต่างประเทศ ซงึมจีาํนวนไม่มาก  

        . .   ความเสียงดา้นสินเชือ 

  บริษัทมีนโยบายให้สินเชือลูกค้า ด้วยความระมัดระวัง ลูกหนีของบริษัท  ส่วนใหญ ่              

เป็นองค์การขนาดใหญ่และมันคง ทังภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคาร, ประกันภัย, 

หา้งสรรพสินคา้, โรงพยาบาล รฐัวิสาหกิจ ซึงไดต้ิดต่อกันมานาน จึงคาดว่าการติดตามและเก็บหนีจะ

ไม่ไดร้บัความเสียหาย   

       . .   มลูค่ายตุิธรรม 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน และ หนีสินทางการเงนิ ทีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดั

จาํหน่ายเป็นมลูคา่ทใีกลเ้คียงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
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.       ความเสยีงทางด้านการตลาด และการขาย 

 การขาย และการตลาด  ถือเป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษัททีจะใหป้ระสบความสาํเรจ็  

ดงันนับริษัท มุ่งมนัจะสรา้งตรา (BRAND)  ใหเ้ป็นทียอมรบัของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนืองและยาวนาน    

และ    บริษัทเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งทีมบริหารจดัการเพอืบริการลกูคา้  ตงัแต่ก่อนการขาย  

ระหว่างการขาย  และหลงัการขาย และมช่ีองทางการสือสารเพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้รว็

ทีสดุ และการพฒันาดา้นการขายออนไลนเ์พอืตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนไป  นอกจากนี

บริษัทไดพ้ฒันา 

 

.       ความเสยีงด้านทรัพยากรบุคคล 

 บริษัทใหค้วามสาํคญัอย่างมากต่อการมทีรพัยากรบุคคล  โดยแนวคิดหลกัทีจะทาํใหพ้นักงาน    

รูถ้ึงคณุค่าของตนเอง และมุ่งมนัทีจะพฒันาตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น นับถือและใหค้วามสาํคญักับ

ลกูคา้ 

 

.       ความเสียงจากสนิค้าแฟชนัมกีารเปลยีนแปลง 

 สินคา้เครืองแต่งกายมกีารเปลียนแปลงตามสถานการณ ์การดาํเนินชีวิต  ซงึประกอบดว้ย 

เทรนดร์ะยะสนัและระยะยาว บริษัทไดท้าํการศึกษาถึงขอ้มูลประวตัิการขาย แนวโนม้ในตลาดธุรกิจ

แฟชัน  ความต้องการของลูกค้าทังในและต่างประเทศ  อีกทังยังมีการนําข้อมูลต่างๆทีรวบรวมมา

วิเคราะห ์ เพือใชป้ระกอบ            ในการวางแผนงานต่างๆ เช่น การสงัสินคา้ในแต่ละครงั บริษัทจะนาํ

ขอ้มูลทีเคยมี และขอ้มูลทีไดศ้ึกษาใหม่ มาใชว้ิเคราะหแ์นวโนม้ความเป็นไปไดท้ีจะเกิดยอดขาย เพือให้

การสงัจาํนวนสินคา้ทมีีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด 

 

.       ความเสยีงจากการไมไ่ด้รบัการต่ออายุลขิสิทธใินแบรนดสิ์นค้า 

 เครืองหมายลิขสิทธิการคา้ทีทางบริษทัใชอ้ยู่นนั บริษัทฯ และบริษัทเจา้ของลิขสิทธิมีการ

ดาํเนินธุรกิจรว่มกนัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ และบริษัทฯไดป้ฏิบตัิตามเงอืนไขการคา้อย่างเครง่ครดั           

มาโดยตลอด จนทาํใหบ้รษิัทไดร้บัความไวว้างใจในการเป็นตวัแทนการจาํหนา่ยแต่เพยีงผูเ้ดียว          

นอกจากนีบริษัทยงัมกีารทาํสญัญาอนญุาตใหใ้ชเ้ครืองหมายการคา้ครงัละ  ปี หรอืเป็นสญัญาต่อโดย

อตัโนมตัิจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง เพอืเป็นการลดความเสียงทอีาจเกิดขนึ ไดจ้ากการไม่ไดร้บัการต่อ

อายสุิทธิในแบรนดส์นิคา้   อีกทงับริษัททีเป็นเจา้ของลิขสทิธินนัเป็นบริษัททมีีความเกียวขอ้งกนัโดยมี

กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั จึงทาํใหบ้ริษัทมีความเสียงนอ้ยทจีะไมไ่ดต้่ออายลุิขสิทธิในแบรนดส์ินคา้ 
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 3.  การขับเคลอืนธุรกิจเพอืความยังยืน 

 

 บริษัทฯ มุ่งมนัพฒันาธรุกิจและองคก์รไปสูค่วามยงัยืน โดยมีเป้าหมายหลกัในการเป็นผูใ้ห ้

บริการทีดีทีสดุของกลุ่มสินคา้แฟชนัและเครืองแบบองคก์ร โดยมพีนัธกิจในการประโยชนป์ระโยชนส์งูสดุ

ใหก้บัลกูคา้ ผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้ติบโตไปสู่ความยงัยืนรว่มกนั 

 ทงัน ีบริษัทฯ ยงัไมไ่ดป้ระกาศนโยบายฯ อย่างเป็นทางการ แต่แสดงเจตนาในการจดัทาํและ

ขบัเคลือนธุรกิจเพือความยงัยืน โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายและเป้าหมาย เพอืเป็น

แนวปฏบิตัิ ไวด้งันี  

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยังยืน 

 ด้านธุรกจิ  

 การตลาด 

- มุ่งเนน้สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ีมีคณุภาพ และมคีณุค่าสู่ลูกคา้ 

 ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

- พฒันาผลิตภณัฑโ์ดยทีมงานผูเ้ชยีวชาญดา้นแฟชนัทงัในและตา่งประเทศ 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่

- พฒันาการใหบ้ริการแกลู่กคา้ผ่านช่องทางทงั Onsite และ Online 

 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

- เป็นผูน้าํดา้นการสรา้งนวตักรรมผลิตภณัฑส์ินคา้การป้องกนัรา่งกาย และการเป็น

มิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

- พฒันาเทคโนโลยีรองรบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ 

 การพฒันาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร 

 การสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

- การควบคมุตน้ทนุ 

- การสรา้งเครอืข่ายการผลิต 

 ด้านสงิแวดลอ้ม 

- การส่งเสริมใหมี้การนาํผลิตภณัฑเ์ดิมกลบัมา Re Production ใหม่  

- การอนรุกัษ์และลดการใชพ้ลงังาน 
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 ด้านสงัคม 

- การสรา้งคุณคา่ใหแ้กส่งัคมและชมุชน 

  

 โดยกลยทุธ ์ยดึแนวทางการพฒันาอย่างยงัยืนตามแนวปฏบิตัิทีเป็นสากล เพอืมุ่งสู่การเป็น

องคก์รแห่งการยงัยืน ทคีาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ พรอ้มส่งมอบคณุค่าและ

สรา้งความยงัยืนใหแ้กส่งัคม   

  

.  การจัดการความยงัยืนในมิติสงิแวดล้อม 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของสงิแวดลอ้ม และดแูลใส่ใจชมุชม สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

ในบริเวณใกลเ้คียงสถานประกอบการ เพอืลดผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อสิงแวดลอ้ม โดยรว่ม

กิจกรรมและส่งเสรมิ 

 . การใชน้าํอย่างประหยดั โดยใชส้ขุภณัฑท์ีประหยดันาํและไม่เปิดนาํทิง 

 . การปิดไฟและเครอืงปรบัอากาศชว่งระหว่างเวลาพกักลางวนั 

 . การปลกูตน้ไมร้อบบริเวณอาคารเพือช่วยลดอณุหภมิู 

 . การปรบัภมิูทศันบ์ริเวณชมุชนเพอืลดฝุ่ นละออง 

 

.  การจัดการด้านความยังยืนในมิติสังคม  

 ในปี  บริษัทฯ มุ่งเนน้การดาํเนนิโครงการเพอืสงัคม ภายใตก้รอบเป้าหมายการพฒันาที

ยงัยืน โดยการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สงัคม ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 บริษัทฯ 

คาํนึงถึงการมสี่วนรว่มในการบรรเทาทกุขใ์หแ้กส่งัคม ชมุชน และบคุลากรทางการแพทย ์ในเรืองความ

ปลอดภยั และการบริการช่วยเหลือผูป่้วยใหท้นัท่วงที ดงัน ี

- สนบัสนนุติดตงัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์เป็นการชวัคราวเพอืสนบัสนนุแก่ศนูยป์ระสานงาน

ขอ้มลูหมอพรอ้ม 

- รว่มมอืกบัลกูคา้องคก์รจดัทาํผา้ปเูตียงทีนอนและเสือคนไข ้มอบใหแ้กส่ถานพยาบาลทวั

ประเทศ เพอืชว่ยเหลือผูป่้วย 
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 4.  การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

4.1  การวิเคราะหก์ารดาํเนินงาน 

 บทสรุปผู้บริหาร 

 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ทีถือเป็น

วิกฤติหลกัต่อเนืองมาจากปี 2563 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชลอตวั นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ

ได ้และมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ตลอดจนพฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเปลยีนไป เป็นความทา้ทายที

บริษัทฯ ตอ้งเพิมขีดความสามารถในการเปลียนแปลงตลาดและการแข่งขนัในรูปแบบใหมผ่่านเทคโนโลยี

ของโลกออนไลน ์เพอืเสริมสรา้งใหเ้กิดการเติบโตอย่างมนัคงและยงัยืนต่อไป อีกทงัยงัมีการพฒันาสินคา้

ใหม่ ทเีป็นสินคา้เกียวกบัการป้องกนัการระบาดของ Covid-   เพือช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่

ระบาดใหล้ดลง และยงัสามารถพฒันาต่อยอดเขา้สู่ตลาดใหม ่เพอืตอบโจทยค์วามตอ้งการในการจบัจ่าย

ใชส้อยของผูบ้รโิภคปัจจบุนัและอนาคตทีเปลียนแปลงไป 

 

 ในปี  รา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 เนอืงจาก

มีค่าใชจ่้ายสงู บริษัทฯ จงึพิจารณาปิดจดุทีมีผลการดาํเนินขาดทนุจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนั ก็หาพืนที

ใหม่ทีเหมาะสมในจดัจาํหน่ายและพยายามเรง่การขายในรูปแบบ Online ในทกุ Platform แต่ทงันกี็ยงัไม่

สามารถทดแทนยอดขายทเีคยไดใ้นช่วงก่อนการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ได ้ทาํใหย้อดขายสินคา้ 

แฟชนัลดลงอย่างต่อเนือง 

 

 จากผลการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการในปี  ดีขึนจาก

ปีก่อนหนา้ โดยหลกัเกิดจากการขายสนิคา้ประเภทการขายองคก์ร ซงึเพมิขึนมาจากการจาํหน่ายอปุกรณ์

การแพทย ์และสินคา้กลุ่มเครืองมือแพทย ์(สินคา้ป้องกนัรา่งกายจากเชอืไวรสัโคโรนา-  (Covid-19)) 
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ตารางสรุปข้อมลูสําคญัทางการเงิน 

   ปี 2564   ปี 2563  
%เพิม(ลด) 

2564/2563  
 ปี 2562  

%เพิม(ลด) 

2563/2562  

สินทรพัยร์วม 677,755  633,433  7.00  670,725  (5.56) 

หนีสินรวม 238,451  233,408  2.16  216,189  7.96  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 439,305  400,025  9.82  454,536  (11.99) 

รายไดร้วม 427,791  385,346  11.01  765,092  (49.63) 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 418,248  372,716  12.22  730,607  (48.99) 

กาํไรขนัตน้ 131,198  159,710  (17.85) 329,103  (51.47) 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (25,088) (47,350) (47.02) 2,986  (1,685.73) 

กาํไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) (2.09) (3.95) (47.03) 0.25  (1,678.34) 

 

ผลการดาํเนินงานรวม 

 ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ 

 สาํหรบัปี   บริษัทฯ มรีายไดร้วม .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  คิดเป็น . %  

มีผลขาดทนุจาํนวน .  ลา้นบาท ปี  มีผลขาดทนุจาํนวน .  ลา้นบาท ขาดทนุลดลง . %  

บริษัทไมมี่บริษัทรว่มและบรษิัทย่อย จึงไมจ่ดัทาํงบการเงินทแีสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ผลการดาํเนินงานปี   เปรียบเทยีบกับ ปี   

 บริษัทฯ มรีายไดร้วม ปี  เปรียบเทียบกบัปี  พบว่า เพิมขึนเป็น .  ลา้นบาท 

หรือเพิมขึน . %  รายไดห้ลกัเกิดจากรายไดจ้ากการขายและบริการ ปี  มจีาํนวน .  ลา้น

บาท หรือเพิมขึน . % โดยแบ่งออกเป็น 

- รายไดจ้ากการขายจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบั 

ลดลง . % เนืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาทของโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

ต่อเนอืงมาตงัแต่ปี  โดยในตน้ปี  ช่วงไตรมาสท ี  สถานการณเ์รมิทยอยกลบัมาดีขึน แต่พอเริม 

ไตรมาส  ในเดือน เมษายน  หลงัเทศกาลสงกรานต ์สถานการณก์ารระบาดเรมิกลบัมารุนแรงอีก 

ครงั จนถึงไตรมาสท ี  รฐับาลจึงมีคาํสงัปิดสถานทีชวัคราว ส่งผลใหย้อดขายรา้นสาขาลดลงเป็นจาํนวน 

มาก และยอดขายเรมิกลบัมาปรบัเพมิขึนเล็กนอ้ยในช่วงไตรมาส   ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารไดมี้การ 

วิเคราะหส์ถานการณค์วามเสียงต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการดาํเนินงานเป็นรายสาขา จึงมกีารพิจารณา 
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ปิดสาขาทีมีผลขาดทนุต่อเนืองและคาดว่าไมส่ามารถดาํเนินงานต่อไปได ้นอกจากนีบริษัทฯ ไดท้าํการ 

พฒันาและขยายการขายในชอ่งทางออนไลน ์โดยอบรมใหพ้นกังานขายรา้นสาขาสามารถขายในชอ่งทาง 

ออนไลนค์วบคู่ไปกบัออฟไลน ์เพอืเป็นการชดเชยยอดขายออฟไลนท์ลีดลงของรา้นสาขา แต่ยงัไม ่

สามารถทาํยอดขายชดเชยกนัไดท้งัหมด และตลาดออนไลนม์ีการแข่งขนักนัรุนแรงขึน   

- รายไดจ้ากการขายองคก์รจาํนวน .  ลา้นบาท (เกิดจากการขายสินคา้ประเภท

อปุกรณเ์ครืองมือแพทยจ์าํนวน .  ลา้นบาท) เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบัเพมิขึน 

255.03%  

- รายไดอื้นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง . % 

เนืองจากรายไดค้่าเชา่รบัลดลงจากการหมดสญัญาเช่า 

 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี  จาํนวน .  ลา้นบาท ปี  มผีล

ขาดทนุจาํนวน .  ลา้นบาท ผลขาดทนุลดลง . % เนอืงจากรายไดจ้ากการขายองคก์รและ

อปุกรณท์างการแพทยเ์พมิขึน และการบริหารจดัการเพอืลดตน้ทนุขายและคา่ใชจ่้าย อาทิ การปิดจดุขาย

ทีขาดทนุ, การต่อรองค่าเช่า (ปรบัเปลยีนเงอืนไขการเช่า, การขอส่วนลดค่าเช่า, การยกเวน้ค่าเช่าช่วง

รฐับาลปิดสถานที) การปรบัโครงสรา้งการทาํงานขององคก์รและจดัโครงสรา้งการปฏิบตัิงานของพนกังาน

ใหม่ เพือรองรบัสถานการณท์ีเปลียนเปลง, การบริหารจดัการลดตน้ทนุทางการเงนิ เป็นตน้ 

 

 ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน 

  หน่วย:ล้านบาท 

  ยอดขาย/รายได้  กาํไร(ขาดทนุ) 

 2564 2563 %เพิม(ลด)  2564 2563 %เพิม(ลด) 

ขายปลีกในประเทศ  89.05   214.43  (58.47)  (48.81) (56.08) (12.96) 

ขายออนไลน ์  71.11   78.78  (9.74)  0.99 5.40 (81.67) 

ขายต่างประเทศ  3.57   5.67  (37.04)  0.53 0.94 (43.62) 

ขายองคก์ร  251.23   70.76  255.05  44.08 23.56 87.10 

อนืๆ   3.29   3.07  7.17  0.41 (0.20) (305.00) 

รวมส่วนงานขาย  418.25   372.71  12.22  (2.80) (26.38) (89.39) 

สาํนกังานใหญ่และอนืๆ 9.54 12.63 (24.47)  (22.29) (20.97) 6.29 

รวมทังสนิ 427.79 385.34 11.02  (25.09) (47.35) (47.01) 
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 สาํหรบัปี  มผีลขาดทนุสทุธิลดลงจากปี  จาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลง . %  

โดยการเปลียนแปลงทีทาํใหผ้ลขาดทนุลดลง เกิดจากการเปลียนแปลงทีสาํคญั ดงันี 

 1) ส่วนงานขาย  

- ขายองคก์รมีการเปลียนแปลงยอดขายเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพมิขึน 

255.05% โดยเกิดจากการขายอปุกรณเ์ครืองมือแพทยจ์าํนวน .  ลา้นบาท และมี

ผลกาํไรสทุธิจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึน 

87.10% เมือเทียบกบัปีก่อน   

- ขายปลีกในประเทศมีการเปลียนแปลงยอดขายลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือ

ลดลง . % มผีลขาดทนุสทุธิ .  ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลง 

12.96% เมือเทียบกบัปีก่อน อตัราการลดลงของยอดขายมสีดัส่วนมากกว่าการลดลง

ของผลขาดทนุ เนอืงจากค่าใชจ่้ายในการขายยงัคงสงูเมอืเทียบกบัยอดขายทลีดลง

เนอืงจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid-19  

- ขายออนไลน ์ยอดขายลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลง . % มผีลกาํไรสทุธิ

จาํนวน .  ลา้นบาท เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากในปี  มุ่งเนน้การขายสินคา้

เพอืเป็นการระบายสต็อคสนิคา้ทีไดร้บัผลกระทบจากสภาวะยอดขายของส่วนงานขาย

ปลีกในประเทศทีลดลง ทาํใหส้ต็อคสินคา้คงเหลือมจีาํนวนมาก ทาํใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้

ลดลง และจากการพฒันาช่องทางการขายออนไลนแ์ละการโฆษณาเพอืรองรบัการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมการซอืของผูบ้ริโภค ทาํใหค้่าใชจ้า่ยสงูขึน ส่งผลใหก้าํไรลดลง 

ในขณะทปีี  ยอดขายส่วนใหญ่เกดิจากการขายสินคา้กลุ่มป้องกนัรา่งกาย อาทิ 

หนา้กากผา้ 

- ขายต่างประเทศลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลง . % เมือเทียบกบัปีก่อน 

กาํไรสทุธิลดลง .  ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง . % ทงันเีนืองจากไดร้บัผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา และ สถานการณก์ารเมืองภายในประเทศ 

 

)  สาํนกังานใหญ่และอนืๆ  

      ปี  สาํนกังานใหญ่และอนืๆ มีผลขาดทนุสทุธิ .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบั . % โดยรายไดอ้นืๆ จากการใหเ้ช่าทีดิน และ อาคารลดลง 

เนอืงจากหมดสญัญาเชา่อาคารพาณชิย ์และจากการใหส้่วนลดค่าเช่าเนอืงจากผลกระทบจาก 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

55 

 

 

สถานการณ ์Covid-19  และรายไดภ้าษีเงินไดล้ดลงจากผลขาดทนุทีลดลง 

 

ฐานะการเงิน 

ณ วันท ี  ธันวาคม ปี  เปรียบเทยีบ ปี  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

   

           สนิทรพัยร์วม       หนสีินและสว่นของผู้ถือหุ้น 

 

              633.43             677.76               633.43             677.76  

              
                  2563            2564         2563                   2564 

 

 1)  สินทรพัย ์

ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ 

วนัที  ธันวาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 

  . ) สินทรพัยห์มนุเวียน ส่วนใหญป่ระกอบดว้ยสินคา้คงเหลือ เงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงนิสด และลกูหนีการคา้ มีจาํนวนเพมิขึนรวม .  ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาทและลกูหนีการคา้เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท  

  . ) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรพัยท์างการเงนิไม่

หมนุเวียนอนืแสดงมลูคา่ยตุิธรรม อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ ทีดินอาคารและอปุกรณ ์ สินทรพัยส์ทิธิ

การใช ้สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน มจีาํนวนเพมิขึน .  ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

หนีสินหมุนเวยีน 

หนีสินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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โดยหลกัมาจากสินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอนืแสดงมลูค่ายตุิธรรมเพมิขึน และการลดลงของทรพัย์

สิทธิการใชส้ินทรพัย ์TFRS   ทีดินอาคารและอปุกรณส์ทุธิ  จากการเปลียนแปลงสญัญาเช่าและการตดั 

จ่ายค่าเสือมของงวด และ สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอนืลดลงจากการรบัคืนเงนิประกนัและมดัจาํการเช่ารา้น

สาขาทีปิด 

) หนีสิน 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษัทฯ มหีนีสินรวมจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึนจากหนีสิน

รวม ณ วนัที  ธันวาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 

  . ) หนีสินหมนุเวียน ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืมระยะ

สนัจากสถาบนัการเงนิ เงินกูย้ืมระยะสนัจากบคุคลหรอืกิจการทเีกยีวขอ้งกนั เจา้หนกีารคา้ เจา้หนี

หมนุเวียนอนื และหนีสินตามสญัญาเชา่ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี รวมเพมิขึนจาํนวน .  ลา้น

บาท สาเหตหุลกัเกิดจากเจา้หนีการคา้ทีซอืสินคา้ชดุ PPE เพอืจาํหน่ายในเดือน ธันวาคม   

  . ) หนีสินไมห่มนุเวียน ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย หนีสินตามสญัญาเชา่และ

ประมาณการหนีสินไมห่มนุเวียน รวมลดลง .  ลา้นบาท สาเหตหุลกัเกดิจากหนสีินตามสญัญาเชา่ 

จากการตดัจ่ายของงวดและการเปลียนแปลงสญัญาเชา่ 

 ) ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้รวมจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึน 

จากวนัที  ธันวาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท  สาเหตหุลกัมาจากองคป์ระกอบอนืของส่วนของผู ้

ถือหุน้จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอนื(เงินลงทนุในตราสารทนุ) 

เพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท ในขณะทผีลการดาํเนินงานประจาํปี  มีผลขาดทนุจาํนวน .  

ลา้นบาท  

) การบริหารจดัการเงินทนุบริษัทฯ 

 ในการบริหารจดัการทางการเงนิของบริษัทฯ มุ่งเนน้การสรา้งวินยัทางการเงินและยงัคงให้

ความสาํคญัในการรกัษาโครงสรา้งทางการเงินใหมี้เสถียรภาพ โดย ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทฯ มี

เงินสดในมอืประมาณ .  ลา้นบาท และมอีตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ประมาณ .  เท่า  

และในปี  บริษัทฯ ไดด้าํเนินการใชว้งเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ และ บคุคลหรือกิจการที

เกยีวขอ้งกนั เพอืใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ซงึมอีตัราดอกเบียทีตาํกว่า การใชว้งเงนิเบิกเกินบญัชี 

ส่งผลใหต้น้ทนุทางการเงนิลดลง  บริษัทฯ จงึมนัใจว่าสถานทางการเงินของบริษัทฯ มคีวามมนัคงและมี

สภาพคล่องพรอ้มรองรบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปได ้
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กระแสเงนิสด 

ปี               (หน่วย:ลา้นบาท) 

 
 

 งบกระแสเงินสด ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

คงเหลือสทุธิ .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจาก  

- กระแสเงินสดไดร้บัสทุธิจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน .  ลา้นบาท  

- กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจาํนวน .  ลา้นบาท เกิดจากการจ่ายเพอื

ลงทนุเพมิทรพัยส์ินจาํนวน .  ลา้นบาท และไดร้บัเงินปันผลจาํนวน .  ลา้นบาท   

- กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงินจาํนวน .  ลา้นบาท จากการจ่าย

ชาํระหนีสินตามสญัญาเชา่จาํนวน .  ลา้นบาท และไดร้บัเงนิกูย้ืมระยะสนัจาํนวน 

.  ลา้นบาท  
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อัตราสว่นทางการเงินและการดาํเนินงานทสีาํคัญ 

 

 ปี  ปี  ปี  

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกําไร-Profitability Ratio (ร้อยละ) 

อตัรากาํไรขนัตน้ 31.37 42.85 45.05 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (8.33) (15.19) 1.20 

อตัรากาํไรสทุธิ (5.86) (12.29) 0.39 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (5.98) (11.05) 0.65 

อัตราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนสีินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.54 0.58 0.48 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี 5.63 12.51 2.23 

อตัราจ่ายเงินปันผล 0.00* 0.00 50.88 

* ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีติใหง้ดจ่ายเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน ปี 2564 และนาํเสนอต่อที

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัท ี26 เมษายน 2565 
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4.2  ข้อมลูทางการเงินทสีาํคัญ 

 งบการเงินของบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึนตามมมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและขอ้กาํหนด

ภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นส่วนท ี  รายงาน

ทางการเงิน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
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งบกาํไรขาดทุน 

 

เฉพาะกิจการ 

 
*จดัประเภทรายการใหมใ่หส้อดคลอ้งกบังบการเงนิปี  และปี  
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งบกระแสเงินสด 
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ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม : 

รายการทีไมก่ระทบเงินสด 

สาํหรบัปี  

บริษัทโอนเครืองตกแต่งและอปุกรณภ์ายใตบ้ัญชีสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้ป็นบญัชทีีดิน และอาคารอปุกรณ ์จาํนวน .  ลา้นบาท  

สาํหรบัปี  

บรษัิทโอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ- กิจการทเีกียวขอ้งกนั จาํนวน .  ลา้นบาท 

สาํหรบัปี 2562 

บริษัทซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 0.7 ลา้นบาท โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

บรษัิทไดซ้อืสินทรพัย ์โดยการทาํสญัญาเช่าการเงิน เป็นจาํนวน 2.8 ลา้นบาท 
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ตารางสรุปอัตราสว่นทางการเงินทีสาํคญั 
 

 
ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน ปี 2564 และนาํเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ใน

วนัท ี26 เมษายน 2565 
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 5.  ข้อมลูทวัไปและข้อมลูสาํคัญอนื 

 

.  ขอ้มูลทวัไป  

  

     ) ขอ้มูลทตีังสาํนักงานใหญ่ 

      ชอื   :  บริษัท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

      ทตีังสาํนักงาน :  1112/53 - 75   ซอยสขุุมวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสขุมุวิท  

     แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

      ประเภทธุรกิจ :  จาํหน่ายเสือผา้สาํเรจ็รูป และบรกิารออกแบบและจาํหน่าย    

     เครอืงแบบพนักงาน 

      เลขทะเบียนบริษัท    :   0107537001731  

      โทรศัพท ์ :   0-2391-3320  ต่อ  

      โทรสาร :   0-2390-0019 

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

      อีเมล   :   เลขานกุารบริษัท nokbtnc@gmail.com 

         

ทุนจดทะเบียน :   ทนุจดทะเบียนจาํนวน 250,000,000.00 บาท ประกอบดว้ยหุน้ 

     สามญั 25,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ .  บาท 

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

     มลูค่าทตีราไว ้ หุน้ละ .  บาท 

 

) ข้อมลูทตีังสาขา 
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.  ขอ้มูลอ้างอิง  

 

      )  นายทะเบียนหลักทรัพย ์  

 ชอื   บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ทีอยู่    93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์ SET Contact Center +66-2009-2800 

 โทรสาร  +662 009-9991 

 เว็บไซด ์  www.set.or.th/sd 

 

   2)  ผู้สอบบัญช ี  

 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ 

 นายจิโรจ ศริิโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  5113 และ/หรือ 

 นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ 

 นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี5897 และ/หรือ  

 นายโกมินทร ์  ลินปราชญา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี   และ/หรือ  

 นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี  และ/หรือ   

 นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี   

 แห่งบริษัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั และ/หรือ  

 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอนืทีบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย   

  

 บริษัท กรนิทร ์ ออดิท จาํกดั  

 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชนั 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรกั  

 เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศพัท ์ +66 2105-4661   
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    3)  ทปีรกึษาทางกฎหมาย  

 ชอื บริษัท สาํนกังานกฎหมายไชยรพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

 ทีอยู ่ /  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย  

  กรุงเทพฯ  

 โทรศพัท ์ +66 2884-6482  

 โทรสาร +66 2884-6485 

  

.  ข้อมูลสาํคัญอนื 

 ข้อมลูอืนทอีาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อจาํกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ 

 -ไม่มี 

 

.  ขอ้พพิาททางกฎหมาย  

 เมอืวนัท ี  กรกฎาคม  บริษัทไดท้าํสญัญากบับรษิัทในประเทศแห่งหนงึ เพือรบับริการ

และคาํปรกึษาเกยีวกบัการติดตงัระบบเว็บแอพพลิเคชนั (สญัญาซอฟแวร)์ ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน

ทงัสิน .  ลา้นบาท โดยปัจจบุนับริษทัไดจ่้ายเงินจ่ายเงินตามสญัญาและอนืๆแลว้รวมทงัสิน .  ลา้น

บาท โดยบริษัทไดบ้นัทึกไวภ้ายใตส้ินทรพัยไ์ม่มตีวัตนทงัจาํนวน 

 เมอืวนัท ี  สิงหาคม  บริษัทเป็นโจทกย์ืนฟ้องคู่สญัญาผูใ้หบ้ริการและบริษัทในประเทศ

อีกแห่งหนึง เนืองจากผูใ้หบ้ริการผิดสญัญา ทาํใหบ้รษิัทไดร้บัความเสียหาย บริษัทเรียกรอ้งเงินทีชาํระไป

แลว้ทงัหมดคืนพรอ้มค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้นบาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี 

จากเงินตน้ .  ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินใหแ้ก่บริษัทจนครบถว้น 

 เมอืวนัท ี  มกราคม  จาํเลยไดย้ืนคาํใหก้ารและฟ้องแยง้บริษัท โดยอา้งว่าบรษิัทจงใจ

ผิดสญัญาและขอใหศ้าลยกฟอ้ง และใหบ้ริษัทรบัผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้น

บาท พรอ้มดอกเบยีรอ้ยละ .  ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษัทชาํระเงนิให้

จาํเลยทงัสองจนครบถว้น 

 เมอืวนัท ี  เมษายน  บริษัทไดย้นืคาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้อง

แยง้ของจาํเลยทงัสองทงัสิน และขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 
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ขณะนคีดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

 จากกรณีพิพาทเกยีวกบัสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจึงพจิารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่า

โปรแกรมและบนัทึกค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน .  ลา้นบาท ในงบการเงินปี  

 

5.5  ตลาดรอง 

      -ไม่ม-ี 

 

5.6 สถาบันการเงินทตีิดต่อประจาํ 

 1)  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร ์

   ถนนพระราม  แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์+ - -  โทรสาร + - -  

 2)  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาพระโขนง 

  /  ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์+ - -  โทรสาร + - -   

 3) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาพระโขนง 

  1645, 1647,  ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์+ - - -  โทรสาร + - -  

 4) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท  

  165/1 ถนนสขุุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์+ - -  โทรสาร + - -  

 5)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาธาตทุอง 

  /  ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์+ - -  โทรสาร + - -  

 6)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาบิกซี เอกมยั  

  78/2 ถนนสขุมุวิท 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์+ - - -  โทรสาร + - -  
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 7) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพระราม  

  สาํนกัพระรามท ี   เลขท ี  ถนนพระราม  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

  กรุงเทพมหานคร   

  โทรศพัท ์+ - -  

 8) ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้ 

  อาคารเอ็กซิม  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

  โทรศพัท ์+ - -   โทรสาร + - -  
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การจัดการ 

และ 

การกาํกบัดูแลกิจการ 
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  6.  การกาํกับดูแลกิจการ 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อการสรา้งระบบการกาํกับดูแลกิจการทีดี   ดาํเนิน

ธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซือสตัย ์รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที  มคีวามสามารถในการแข่งขัน 

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทกุฝ่าย คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม   เพือสรา้งความเจริญ    เพิมมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ  และความมงัคังแก่ผูถ้ือหุน้โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    และบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   คือ  ความพอประมาณ   

ความมีเหตผุลและการมีภูมิคุม้กนัทีดี    โดยอาศยัความรู ้   ความรอบคอบ   และความระมดัระวงั มาใช้

ในการวางแผน       และการดาํเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสรา้งให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน มี

คณุธรรม ซือสตัยส์จุริต ขยนัอดทนมีการแบ่งปัน    และใชส้ติปัญญาในการดาํเนินงาน         พรอ้มต่อการ

รองรบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ   การเมือง   วฒันธรรม    สงัคมและสิงแวดลอ้ม   เพือประโยชนส์ุข

อย่างสมดุลและยังยืน คณะกรรมการบริษัท ไดมี้การทบทวนหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ 

เป็นประจาํทุกปี ไดพ้ัฒนาหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง 

และไดจ้ดัทาํหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดี (ฉบบัปรบัปรุงครงัท ี ) ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง “หลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี ” ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึงไดร้บัอนุมัติ

จากทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัท ี  เมอืวนัท ี  กมุภาพนัธ ์   และใหมี้ผลใชบ้งัคบัตงัแต่ วนัที 

 มนีาคม  เป็นตน้ไป เพอืใชบ้งัคบัแทนฉบบัเดิมทไีดร้บัการอนมุตัิจากทปีระชมุคณะกรรมการบริษัท  

เมอืวนัท ี  พฤศจิกายน  ประกอบดว้ย 

.  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

.  หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ  หมวด 

.  จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ซึงเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งต่อ

การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพรอ้มในการเขา้สู่การแข่งขันในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ

พนกังานในการทาํหนา้ทตีามภารกิจของบริษัทฯ  ดว้ยจิตสาํนึกทีดี  คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เป็นสิงสาํคญัทตีอ้งส่งเสริมและสนบัสนนุใหถ้ือปฏิบตัิจนเป็นหลกั 

ประจาํใจในการทาํงาน และติดตามอย่างสมาํเสมอ  โดยบริษัทฯ  ไดแ้จกใหก้บักรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร  
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และพนกังาน พรอ้มทงัเปิดเผยในเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาและทบทวนการนาํหลักปฏิบตัิตามหลักการกาํกับดูแล

กิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี  ( Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสาํนัก

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัยม์าปรบัใช ้ใหเ้หมาะสมตามบริบทของธุรกิจของ

บริษัทฯ เพือนาํไปสู่ผลการปฏิบัติทีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยงัยืน โดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตาม CG 

Code รวมทงัแนวปฏิบตัิสากลซึงเป็นทียอมรบัมาอย่างต่อเนือง การพฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

อย่างต่อเนืองส่งผลใหใ้นปี  บริษัทฯไดร้บัคะแนน ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญ

ประจาํปี  บริษัทฯ  ไดค้ะแนน  คะแนน ผลประเมนิอยู่ในระดบั “ดีมาก” 

 

 . .   นโยบายและแนวปฏิบัติทเีกียวกับคณะกรรมการ 

  รายละเอียดปรากฎในหมวด “โครงสรา้งการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้มูลสาํคัญ

เกียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรือง ผู้บริหาร และอืนๆ และหมวด “รายงานผลการ

ดาํเนนิงานสาํคญัดา้นกาํกบัดแูลกิจการ” 

  บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีใหเ้ป็นไปตามแนวทาง “หลักการ

กาํกับดูแลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี  “ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และให้

กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ เพือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี  

 . กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมนัทีจะนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการ  

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบตัิในการ

ดาํเนินงานของบริษัท  

 . กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร  และพนักงานทุกคน   ตอ้งปฏิบัติหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ  

ระมดัระวงั  ซอืสตัย ์สจุริต  โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท และประกาศทเีกยีวขอ้ง 

 . ดาํเนินการให้โครงสรา้งการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอาํนาจ  หน้าทีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน      

 . ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับที

เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินทีมีความถกูตอ้งเชือถือได ้

 . ดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคัญอย่างเพียงพอ  เชือถือได ้ และทันเวลา  

ตราบเท่าทไีม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท 
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 . ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้  ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่า

เทียมกนั 

 . ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคมและ

สิงแวดลอ้ม 

 . มุ่งมันสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมันในการสรา้งความพึงพอใจให้แก่

ลกูคา้ดว้ยการรบัฟังและทบทวนตนเอง เพอืเพิมศกัยภาพในการบริหารและสรา้งสรรคส์ิงทดีีทีสดุอยู่เสมอ 

 . ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สรา้งจิตสาํนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็น

ธรรม   ตลอดจนมุ่งมนัในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง  

 . ต่อต้านการทุจริต   การคอรร์ปัชัน   ไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา    เคารพต่อ

กฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

 . ดาํเนินการกบัความขัดแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมเีหตผุล  โดยยึดถือ

ประโยชนข์องบริษัทเป็นทตีงั  

 

 . .   นโยบายและแนวปฏิบัติทเีกียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย   

 บริษัทฯ ไดมี้การปรบัปรุงหลกัการกาํกับดูแลกิจการ โดยการความสาํคญักับสิทธิและการสรง้

คณุค่าแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพือสรา้งความมนัคงควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณค่าอย่างยงัยืนแก่ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง โดยใหค้วาสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตังแต่ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ พนักงาน รฐับาล ผู้

รว่มทนุ สงัคม ชมุชน คู่คา้ เจา้หนี คู่แข่งทางการคา้ และคาํนงึถึงสิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

สิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกาํกับดูแลกิจการทีดีและ

จริยธรรมของบริษัท รวมถึงไดก้าํหนดกรองความประพฤติดา้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจทีคาํนึงถึงการ

สรา้งความสมดลุแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้นจริยธรรมธรุกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมชี่องทางติดต่อสือสารและ

รบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะต่างๆ ซึงเผยแพร่ในเว็บไซดข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดนโยบายการปฏิบตัิ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  หมวด ดงัน ี

   สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 .  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้  ไม่

มีการกระทาํใดๆ  อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้    โดยทาํหนา้ทีดูแลผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้อย่างเป็นธรรม   ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ทกุกลุ่มไม่ว่าเป็นผูถ้ือหุน้ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ทงัทเีป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่  ผูถ้ือหุน้รายย่อย   หรือผูถ้ือหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิของตน     
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ทงัสิทธิพนืฐานของผูถ้ือหุน้  สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเขา้

รว่มประชมุผูถ้ือหุน้  เพอืกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและตดัสินใจในเรอืงทีมีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อ

บริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วง 

หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น     โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถาม

ล่วงหนา้บนเว็บไซตข์องบริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมี้การใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที  และวาระการประชุม   

โดยมคีาํชีแจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม   รวมทงัสถานทีจัดประชมุผูถ้ือหุน้

สะดวก 

ต่อการเดินทาง 

 . คณะกรรมการบริษัทใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจาํ

ทกุปีมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 

 . คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชมุผูถ้ือหุน้    เพือใหเ้กิด

ความถูกต้อง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ   ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริษัทเป็น

รายบคุคล  และมกีารใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทงัมบีคุคลทีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  

 . คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผูถ้ือหุน้    พรอ้มผล

การลงคะแนนในแต่ละวาระในวนัทาํการถดัไปบนเว็บไซตข์องบริษัท 

       . คณะกรรมการบริษัทจัดทาํรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้     โดยบนัทึกการชีแจงขนัตอน

การลงคะแนน รายชือกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารทีมาประชุมและลาประชุม  ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระพรอ้มคาํถามคาํตอบ ไม่มีการเพิมวาระทีไม่ไดร้ะบุในหนังสือนัดประชุม และ

เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซตข์องบริษัท 

 จากนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของผูถ้ือหุน้และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของนอกเหนือจากสิทธิใน

การลงคะแนนเสียงในทีประชุมผูถ้ือหุน้  จึงกาํหนดนโยบายในการกาํกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการ

ปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือหุน้  ส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตนและตระหนักถึงหนา้ทีในการดูแล

และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัสิทธิขันพืนฐานโดยเท่าเทียมกัน  เป็นธรรม  ตามทีกําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบั    และจริยธรรมธุรกิจ      เพือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ    สิทธิขนัพนืฐาน   

ไดแ้ก่   
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 -  สิทธิในความเป็นเจา้ของหุน้  การซอืขาย  หรอืโอนหุน้ 

 -  สิทธิการมสี่วนแบ่งในกาํไร 

 -  สิทธิในการรบัข่าวสารขอ้มลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 

 -  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เพือใชส้ิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ 

โดย การออกเสียงในทปีระชมุผูถ้ือหุน้  เช่น  การเลือกตงักรรมการบริษัท  การกาํหนดค่าตอบแทน    

กรรมการบริษัท  การแต่งตังผูส้อบบัญชี  การอนุมตัิเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  สิทธิในการรบัเงินปัน

ผลรวมทงัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถ้ือหุน้ 

  นอกจากสิทธิขันพืนฐาน  คณะกรรมการบริษัทยังคาํนึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุน้ทงัตามกฎหมาย  

และดาํเนนิการในเรืองต่าง ๆ ทีเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้      โดย

ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ 

ดงันี 

 .  สิทธิในการรบัทราบขอ้มูล   ผูถ้ือหุน้มีสิทธิรบัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ  

ไดเ้ผยแพร่ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)   เพือใหผู้ถ้ือหุน้มีช่องทางทีจะไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของ

บริษัทฯ ได้มากขึน    เช่น    ผลการดําเนินงาน     ข้อมูลการทาํรายการทีเกียวโยงกัน    การซือขาย

สินทรพัยท์ีสาํคญั   รายชือผูถ้ือหุน้    อนัดบัแรกของบริษัทฯ  ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้      เพือ

ประชุมสามัญประจาํปีปัจจุบันก่อนวันประชุม  รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน    วัน นับจากวัน

ประชมุ และขอ้มลูทีจาํเป็นต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ 

 .  สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้  บริษัทฯ จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นประจาํ

ทกุปีภายใน    เดือน นบัแต่วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษัทฯ   โดยวนั  เวลา และสถานทีประชมุ ไมเ่ป็น

อปุสรรคในการเขา้รว่มประชมุของผูถ้ือหุน้ 

 ในปี  คณะกรรมการบริษัทมีมติไดก้าํหนดวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี  ใน

วนัที  เมษายน  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์เลขที   ถนนพระราม  แขวงบางโคล่ เขตบาง

คอแหลม กรุงเทพมหานคร   พรอ้มแนบแผนทีไปพรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  และแจง้

กาํหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    ผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งป ระเท ศไทย พร้อม เผยแพร่ใน เว็บ ไซต์ของบ ริษั ท ฯ 

(www.btnc.co.th)  ตังแต่วนัที  มีนาคม  เพือใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 

 วนั 
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 ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้                                                  

 .   บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มสี่วนรว่มในการประชมุ      โดยใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็น

กรรมการบริษัท 

           ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ปี    บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรอืงเพือบรรจุเป็น

วาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี    ตังแต่วันที   ธันวาคม  –  ธันวาคม  โดยเผยแพร่ทัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ (www.btnc.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 

เสนอชอืบคุคลเพอืรบัการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท   

  . บริษัทฯไดเ้ปิดเผยหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุทงัหมด 

ทีมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มลูทบีริษัทฯ ส่งใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปเอกสารทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) ล่วงหนา้  วนั ก่อนวนัประชมุ คือตงัแต่วนัที  มีนาคม     เพือให้

ผูถ้ือหุน้ทงัชาวไทยและต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก   รวดเร็ว  และมีเวลาพิจารณาขอ้มูล

มากยงิขึน    

 . บริษัทฯ ไดส้่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ      ซงึมีการกาํหนดวาระการประชมุพรอ้มขอ้เท็จ 

จริงและเหตุผล รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการ

ประชมุ  ประกอบดว้ย  รายงานประจาํปี  งบการเงนิ  ประวตัิของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชอืใหเ้ลือกตงัเป็น

กรรมการบริษัท นิยามกรรมการอสิระ  ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบทีบริษัทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

แผนทีของสถานทีจดัประชุม    คาํอธิบายเอกสาร   และหลกัฐานทีผูถ้ือหุน้ตอ้งนาํมาแสดงในการเขา้รว่ม

ประชมุ     ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนทีเกียวขอ้งกับการประชมุผูถ้ือหุน้      และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม    วัน   โดยส่งวันที   เมษายน    เพือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ล่วงหนา้ อีกทงัไดล้งประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกัน  วนั ก่อนวนัประชุม  ตงัแต่วนัที 

-  เมษายน  

 กรณีผูถ้ือหุน้ต่างชาติ บริษัทฯไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชมุซงึมกีารแปลเป็นภาษาองักฤษไปพรอ้มกบัชดุภาษาไทย 

 นอกจากน ี ผูถ้ือหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทีไดจ้ดัทาํและปฏิบตัิตามประกาศ 

ของกระทรวงพาณิชย ์ ซงึม ี   แบบ  คือ  แบบ  ก.  แบบ  ข.  และแบบ  ค.  โดยสามารถเลือกหนงัสือ 
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มอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง 

 

 วนัประชมุผูถ้ือหุน้ 

 .  คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุน้    และมีความรบัผิดชอบต่อผู้

ถือหุน้โดยถือเป็นหนา้ททีีตอ้งเขา้รว่มประชมุ  เพอืเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูของบริษัทฯ           

      ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครงัที  เมอืวนัที  เมษายน  กรรมการบริษัทเขา้รว่ม

ประชุม    ท่าน (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลคทรอนิค Zoom Meeting  ท่าน)  คิดเป็นรอ้ยละ  

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบไดล้าออกจากตาํแหน่งก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ และอยู่

ระหว่างการสรรหา) ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน    ผูจ้ัดการฝ่าย

บญัชี-การเงิน เขา้ร่วมประชุม และมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเลคทรอนิค Zoom 

Meeting  ท่านและเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน   สามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ทีเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  

 .  บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทกุราย  เมอืถึงเวลาประชมุเลขานกุารบริษัทได้

แจง้จาํนวน / สดัส่วนผูถ้ือหุน้ทเีขา้ประชมุ  หลงัจากนนั ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชมุ 

และแนะนาํกรรมการบริษัท  กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร   ผูส้อบบญัชี   และมอบใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็น

ผูด้าํเนินการประชมุ  โดยไดชี้แจงกติกาทงัหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที

ลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บังคับบริษัทฯ  และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ทีเข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม  

แสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ไดอ้ย่างเต็มทีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซักถามอย่างชัดเจน  ตรงประเด็น  

และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  Barcode  ทงัเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  

และ 

 .  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครงัที   เมือวันที   เมษายน   บริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ  

Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุ การ

ตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใชร้ะบบ   Barcode    มีผูส้อบบญัชีร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน

ทุกวาระเพือความโปร่งใส    นอกจากนี  ผูถ้ือหุน้ / ผูร้บัมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบน

หนา้จอในหอ้งประชมุในแต่ละวาระว่ามผีูเ้ห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  และงดออกเสียงไปพรอ้มกนัทนัที 

 การออกคะแนนเสียงใหก้ระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถ้ือหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูท้ีออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นดว้ย   และ/หรือ  งดออกเสียง และ/หรือบตัรเสีย เท่านนั   จากนนัจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกั 
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ออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุ  ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระ 

นนั ๆ  

 ทงันีในกรณีทีผูถ้ือหุน้ทาํหนังสือมอบฉันทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน

ตามความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้โดยส่งหนังสือมอบฉันทะใหบ้ริษัทล่วงหนา้ บริษัทไดบ้ันทึกคะแนน

ตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบรอ้ยแลว้ ในปี  การลงคะแนนเสียงของผู้

ถือหุน้ในแต่ละวาระสามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครงัที   ทีบริษัทฯ เผยแพร่ใน

เว็บไซตข์องบริษัทฯ 

 .  บริษัทฯ ดาํเนินการประชมุเรียงตามลาํดบัวาระการประชมุ ไม่มกีารสลบัวาระ และไมม่กีาร

เพมิวาระอนืนอกเหนือจากทไีดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุผูถ้ือหุน้  หรอืเปลียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดย

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 .  บริษัทฯ มีการบันทึกวีดิทศันก์ารประชุมผูถ้ือหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม   ซงึผูถ้ือหุน้

สามารถติดต่อไดท้ีเลขานกุารบรษิัท  และไดเ้ผยแพรภ่าพการประชมุผ่าน  เว็บไซตข์องบริษัทฯ 

                 .  วาระการประชมุผูถ้ือหุน้ทสีาํคญั  ไดแ้ก ่

 ( )   การงดจ่ายเงินปันผล :    บรษิัทฯ เสนอรายละเอียดเกียวกับการจัดสรรกาํไร   การ

งดจ่ายเงินปันผล พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  มี

การเปรียบเทียบขอ้มลูการเงินปันผลกบันโยบาย    และระหว่างเงินปันผลทจี่ายในปีปัจจบุนักบัปีทีผ่านมา  

พรอ้มระบวุนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล   และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้  

 ( )  การเลือกตงักรรมการบรษิัท :    บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ

บริษัทเป็นรายคน  และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษัท    กรรมการบริษัททีไดร้บัการเสนอชือไดผ้่านการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน      และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามทีบริษัทฯกําหนด  และตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ     โดยมีขอ้มูลเบืองตน้ของบุคคลทีเสนอใหเ้ลือกตงั    จาํนวน

บริษัททีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอืน ในกิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับ

ธุรกิจของบริษัท   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ 

 กรณี  เป็นการเสนอชือกรรมการบริษัทท่านเดิม  จะมีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชมุในปีทีผ่าน

มา  และจาํนวนวาระ / ปีทีเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ( )  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :    บริษัทฯไดมี้การเสนอวงเงินค่าตอบแทนใหท้ีประชุม

ผูถ้ือหุน้อนมุตัิเป็นประจาํทกุปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท และไดมี้การแจง้วงเงินทีไดร้บัอนมุตัิและจาํนวนเงนิทีจ่ายจริง รูปแบบการ

จ่ายเงิน รวมทงัมีการสรุปจาํนวนเงินทีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

รายบคุคลในแบบรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ -  One Report) ในหวัขอ้ . .  :  
 

) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร  

 ( )  การแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี :   บริษัทฯ เสนอชือผูส้อบ

บัญชี สาํนักงานสอบบัญชี  ความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบัติงาน จาํนวนปีทีทาํหน้าที  เหตุผลทีเปลียน

ผูส้อบบญัชี    มกีารเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหว่างปีปัจจบุนักับปีทีผ่านมา    และค่าบริการอนืทีมีการ

รบับริการจากสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชสีงักัด  นอกจากนี ยงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณ

งานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอืนในระดบัเดียวกัน      โดยผ่านการพิจารณาคดัเลือก

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 หลงัประชมุผูถ้ือหุน้ 

 บริษัทฯ จัดทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อย่างละเอียด  ชัดเจน  ครบถ้วน  ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงในแต่ละวาระ   มีการบนัทึกรายชือกรรมการบริษัท   ผูบ้ริหารสงูสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน  

ผูส้อบบญัชี  ทีเขา้ร่วมประชุม บนัทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน        บนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงที

ไดร้บัในแต่ละวาระทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียง  บันทึกคาํถาม  คาํตอบ   ซึงรายงานการ

ประชุมดงักล่าวไดร้บัการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย  และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะ

ประธานทีประชุม  และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์  พรอ้มทังเปิดเผยผ่านเว็บไซต ์(www.btnc.co.th)  ทังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ภายใน  วัน นับจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้ เพือเป็นช่องทางใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถ้ึงการประชมุครงัต่อไป พรอ้มทงันาํส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด 

 

 .  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 .  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยหุน้

ประเภทเดียวกนัมสีิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั  เท่ากบัหนงึหุน้ต่อหนงึเสียง 

 .  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   

สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบ 
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ทีผูถ้ือหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้ และเสนอชือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  คน เป็น

ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

 .  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชอืบุคคลเพือรบัเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

 .  คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนั ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 .  คณะกรรมการบริษัทสนับสนนุใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายใชส้ิทธิของตนในฐานะผูถ้ือหุน้    โดย

ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้และเอกสารประกอบการประชุมเพือการพิจารณาล่วงหนา้      โดยไดจ้ัดทาํ

ฉบบัภาษาองักฤษใหก้บัผูถ้ือหุน้ต่างชาติ 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในและมีมาตรการ

ป้องกันการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอื้นโดยมิชอบ     โดยหา้มมิให้

กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน  ซึงอยู่ในหน่วยงานทีรบัทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทในชว่ง   เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร   รายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง  ดาํเนินการกับความขัดแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ   

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

  

 จากนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้     โดยปฏิบตัิต่อผูถ้ือ

หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  ผูถ้ือหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั  ดงันี 

 

 .   การประชมุผู้ถือหุ้น 

 . การกาํหนดสิทธิออกเสียงในทีประชมุ เป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีผูถ้ือหุน้ถืออยู่  โดยหนึง

หุน้มีสิทธิเท่ากบัหนงึเสียง 

 . การประชุมผูถ้ือหุน้     บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็น

วาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชอืบคุคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท  ล่วงหนา้ก่อน

การประชุมตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารบัเรือง โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  
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 . การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครงัที  เมือวนัท ี  เมษายน  บริษัทฯ ส่งหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม  วัน  โดยส่งวันที  

เมษายน    ประกอบดว้ยรายละเอยีดวาระการประชมุ   รายงานประจาํปี   งบการเงนิ   หนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข.  ขนัตอนการมอบฉันทะ ขอ้มูลของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท    

และแผนทีสถานทีจัดประชุม ซึงเป็นขอ้มูลเดียวกับทีบริษัทฯ ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนการ

ประชมุ  วนั  เพือใหผู้ถ้อืหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ 

 บริษัทฯ อาํนวยความสะดวกใหก้ับผูถ้ือหุน้    กรณี เป็นผูถ้ือหุน้ต่างชาติ บริษัทฯ จัดส่ง

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม     พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาองักฤษไปพรอ้มชุด

ภาษาไทย 

 . บริษัทฯ สนบัสนนุใหผู้ถ้ือหุน้ทกุคนมสี่วนรว่มในการพจิารณา  และออกเสียง 

ลงคะแนนในเรืองสาํคญั ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม    โดยผูถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึงหรือกรรมการตรวจสอบ   ซงึเป็นกรรมการ 

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนงึเขา้ประชมุแทน  เพอืเป็นตวัแทนรกัษาสิทธิของตน  ซงึบริษัทฯ ไดใ้หชื้อ   

ทีอยู่และการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทงั  คนไวใ้นหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุม    หรือสามารถดูขอ้มูลเกียวกับกรรมการตรวจสอบทัง    คนได้จากรายงานประจาํปี ทีส่งไป

พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ   

 บริษัทฯ  อาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง   โดยไดส้่ง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไปพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพือสนบัสนนุใหผู้ถ้ือหุน้ใชห้นังสือมอบ

ฉันทะทีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้     ระบุถึงเอกสาร / หลักฐานรวมทังคาํแนะนาํ

ขันตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ทีทําให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ 

Download  หนังสือมอบฉันทะทีได้จัดทาํ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชยจ์ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc..co.th)    ซึงมี    แบบ  คือ  แบบ  ก.   แบบ  ข.  และแบบ  

ค.  (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ  และแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้) 

 ในปี    บริษัทฯ จดัใหมี้การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  ครงัท ี   วนัที   เมษายน    
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                .  บริษัทฯ จดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรบัติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถ้ือหุน้  โดยไม่คิด

ค่าใชจ่้าย 

 .  บริษัทฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้ และ

ออกเสียงอย่างเต็มที  การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามารถลงทะเบียนลว่งหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่า  

  ชวัโมง   และใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุภายหลงัทไีดเ้รมิประชมุไปแลว้มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระทยีงัไม่มกีารพจิารณา  และนบัเป็นองคป์ระชมุตงัแต่วาระทใีชส้ิทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

 นอกจากน ี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้บคุลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเขา้

ประชมุและการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ       โดยใชร้ะบบ  Barcode เพือใหเ้กิดความสะดวก 

รวดเรว็ และโปรง่ใส 

 .    การดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน 

                      บรษิัทฯ มีมาตรการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน โดยกาํหนดไวใ้นจรยิธรรมทีตอ้งปฏิบตัิต่อ

บริษัทและผูถ้ือหุน้    และกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ใหก้รรมการบริษัท   ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ปฏิบตัิ

หนา้ทีดว้ยความซอืสตัย ์  มีความรบัผิดชอบ   มวีินยัและมจิีตสาํนึกทีดตี่อส่วนรวม และต่อตนเอง   ไมใ่ช้

ตาํแหน่งหนา้ทแีสวงหาประโยชนเ์พอืตนเอง  และ/หรือผูอื้นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชน ์ และทรพัยส์ิน

ของบริษัทฯ โดยไม่นาํขอ้มลู  และทรพัยส์ินของบริษัทฯ   ไปใชเ้พอืประโยชนข์องตนเอง   และ/หรือผูอื้น  

และหา้มกระทาํการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอนืใดใหท้าํธรุกจิแข่งขนักบับริษัทฯ  ซงึบริษัทฯ ไดแ้จกจ่าย

ใหแ้ก่กรรมการบริษัท   ผูบ้ริหาร  พนกังาน  และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  (www.btnc.co.th) เพอื

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการดาํเนินธุรกิจ    

 นอกจากน ี ระเบียบขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทาํงานของบริษัทฯ   มีการกาํหนดเรอืง

ดงักล่าวโดยกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวส้งูสดุ   คือ   การเลิกจา้ง    ซงึกรรมการบริษัท   ผูบ้ริหาร  และ 

      ราย        หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 

    ผู้ถือหุ้นเข้าประชมุ 

         เข้าประชุมด้วยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบใหก้รรมการตรวจสอบ 

              - มอบใหผู้อื้น 

515 

35 

5    

 

5 

      25 

12,000,000 

9,888,278 

1,953,940 

 

   200,300 

7,934,338 

100.00 

82.40 

16.28 

 

 1.67    

    66.12 
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พนกังานไดป้ฏิบตัติามทีกาํหนด 

 .   การดูแลการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสยี 

  บริษัทฯ มมีาตรการดแูลการซอืขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  โดยกาํหนดไวใ้นจรรยา บรรณ  

หา้มมิใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  และพนักงานซึงอยู่ในหน่วยงานทีรบัทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือ

ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง    เดือน   ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   และกาํหนดให้

กรรมการบริษัท    ผูบ้ริหาร   (รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)  ทีมีหนา้ทีรายงานการถือ

หลกัทรพัย ์หากมีการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตอ้งแจง้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษัท เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัต่อไป  ซึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครงัจะมีวาระรายงาน

การถือหลักทรพัยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร    และหากมีประกาศเปลียนแปลงเกียวกับ

เรอืงดงักล่าว เลขานกุารบริษัทจะส่งจดหมายแจง้ใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารทราบ พรอ้มแนบสาํเนา

จดหมายและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นเรอืงดงักล่าว 

 นอกจากนี  บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  โดย

กาํหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหาร        ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษัท  

ผูบ้ริหาร    และบคุคลทมีีความเกียวขอ้ง   ตามแบบรายงานการมสี่วนไดเ้สีย   ใหป้ระธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ       และหากมีการเปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลง 

ใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ   

 ในปี     กรรมการบริษัท  และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

 .  การดาํเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

   จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ในหัวข้อความ

ขดัแยง้ของผลประโยชนบ์ริษัทฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 .  ดาํเนินการกับความขดัแยง้ของผลประโยชนห์รือรายการทีเกียวโยงกันอย่างรอบคอบ  

เป็นธรรม สมเหตุสมผล  มีกระบวนการทีโปรง่ใสในการอนุมตัิเขา้ทาํรายการ     โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทเป็นสาํคญั กรรมการบริษัทผูมี้ส่วนไดเ้สียไมมี่สิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น 

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

 . ยึดถือประโยชนข์องบริษัทภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมาย   โดยไมก่ระทาํการใดๆ  

อนัเป็นการขดัผลประโยชนก์บับรษิัท  รวมทงัไมมี่การเอือประโยชน ์ หรือใหส้ิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
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 . กรรมการบริษัท  และผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบคุคลทีมีความ

เกยีวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด 

 . กรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานซงึอยูใ่นหน่วยงานทรีบัทราบขอ้มลูภายใน หา้ม

ทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท  ในช่วง  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 . กาํหนดใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร   รวมทงัคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ   มี

หน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์  และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครงัต่อไป 

 . ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูล   หรือความลบัของบริษัททีตนเองทราบ  หรือไดร้บัทราบ

ต่อบคุคลภายนอกหรือผูท้ไีม่เกียวขอ้ง  

 . การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัททีมีอํานาจหน้าที อาจมีการ

กาํหนดชันความลบัของขอ้มูลตามความสาํคญัของขอ้มูล    และการใหข้อ้มูลตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ที

และความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย  

 บริษัทฯ ดาํเนินการกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการทีเกียวโยงกนัดว้ยความ

รอบคอบมเีหตมุีผล   คาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ     การกาํหนดราคาเป็นไปตามเงือนไขการคา้ที

เป็นธรรมเสมือนการทาํรายการกับบุคคลทวัไป   จัดวางระบบการปฏิบัติดว้ยความโปร่งใส  ปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ       โดยกาํหนดเป็นนโยบายหนึงในการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  และ

กาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบตัิต่อบริษัทและผูถ้ือหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพือใหเ้กิดความเท่าเทียม

กนัในการรบัทราบขอ้มลู 

   บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

รายการทีเกียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  และตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยกาํหนดใหก้รรมการบริษัททีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดตอ้งออกจากหอ้งประชุม  และไม่

ออกเสียงในวาระนนั  การพิจารณาการทาํรายการดงักล่าวไดพิ้จารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของการทาํ

รายการเพือประโยชน์ของบริษัทฯ         เมือเสร็จสินการประชุมไดเ้ปิดเผยการทาํรายการดังกล่าวทัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

(www.btnc.co.th)   โดยไดเ้ปิดเผยถึง ชอื  ความสมัพนัธข์องบคุคลทีเกียวโยง   การกาํหนดราคา  มูลค่า

ของรายการ  คู่สญัญา  เหตุผลความจาํเป็นของรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ

ความเห็นทีแตกต่าง (ถา้มี) รวมทงัมีการบนัทึกในรายงานการประชมุสามารถตรวจสอบได ้ และยงัไดท้าํ

การสรุปไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 
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 บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหมี้การอนุมตัิหลกัการเกียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้

ทวัไป ในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ  กับกรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งเป็น

ประจาํทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที   หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี    

เพือใหก้รรมการบริษัทชุดใหม่ไดท้ราบเกียวกับเรืองดงักล่าว    และใหส้รุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส     

เพอืรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ  

 ในปี   บริษัทฯ ไม่มีการทาํรายการเกียวโยงกันหรือซือขายทรพัยส์ินทีเป็นการฝ่าฝืน  

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 .  การคาํนงึถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี (Role of Stakeholders) 

 .  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ    โดย

คาํนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงทีมีกับบริษัท เพือใหม้นัใจไดว้่าสิทธิดังกล่าวไดร้บัการคุม้ครอง

และการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน    จึงไดก้าํหนดนโยบายเพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้

มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม   ตลอดจนคาํนึงถึง ชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม เพือการพัฒนาอย่างยังยืน   

ต่อตา้นการทจุริต   การคอรร์ปัชนั ไมล่่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน 

 .  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจ้ัดทาํรายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม  โดยเป็น

ส่วนหนงึของรายงานประจาํปี 

 .  คณะกรรมการบริษัทดาํเนินการให้มีช่องทางและขันตอนทีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถรายงานหรือรอ้งเรียนในเรืองทีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท  ความถูกตอ้งของรายงาน

ทางการเงินหรือเรืองทีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 

 .  คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนักงาน

หรือผูแ้จง้เบาะแส  ในเรืองทีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรืองทีไม่ไดร้บัความ 

เป็นธรรม 

 จากนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียกลุ่มต่าง ๆ      บริษัทฯ ยึดมนัในความรบัผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ทงั

ภายในและภายนอกองคก์ร  ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอือประโยชนซ์ึงกันและกันอนัจะนาํไปสู่การทาํธุรกิจทียงัยืน จึงไดก้าํหนด

เป็นแนวปฏิบตัไิวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพอืใหเ้กิดความมนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายทีเกยีวขอ้งของ 
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ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย     และกรณีทีเกิดความเสียหายบริษัทฯ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  จะมีการปรกึษาหารอืและรว่มกนักาํหนดมาตรการทีเหมาะสมเป็นประโยชนก์บัทกุ 

ฝ่าย 

 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร  ซงึไดแ้จก 

ให้แ ก่ ก รรม การบ ริษั ท   ผู้บ ริห าร  พ นั กงาน ทุก ค น       แ ล ะเปิ ด เผ ย ใน เว็บ ไซต์ข องบ ริษั ท ฯ  

(www.btnc.co.th)  เพือใหก้รรมการบริษัท   ผูบ้ริหาร     และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

ต่อผูถ้ือหุน้ ลูกคา้  คู่คา้ คูแ่ข่ง เจา้หนี พนกังาน  ชมุชนและสงัคม สิงแวดลอ้ม  และภาครฐั     สิงแวดลอ้ม      

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก    เพราะธุรกิจจะอยู่ได้

ตอ้งมี   จริยธรรม    คุณธรรมทีดี เป็นทีเชือถือและยอมรบัโดยทัวไป  ซึงจะส่งผลให้บริษัทฯ  มีความ

เจรญิกา้วหนา้  มนัคงอย่างยงัยืน  ดงัน ี

 

 .  ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ   ระมดัระวงั   ซือสตัย ์  สุจริต    เพือ

สรา้งผลตอบแทนทีดีใหก้ับผูถ้ือหุน้อย่างต่อเนอืงและยงัยืน   โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ 

ดงันี 

 . เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม 

 . ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี   ซงึจะช่วยสรา้งความเชือมนัและความ

มนัใจต่อผูถ้ือหุน้  อนัจะนาํไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยงัยืน  

 . มีการพฒันากิจการของบริษัทใหเ้จริญกา้วหนา้อย่างต่อเนือง  ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้ือ

หุน้อย่างเหมาะสม 

 . รายงานสารสนเทศสาํคัญทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหุน้  ทัง

สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี  และสารสนเทศทีรายงานตามเหตกุารณ ์    ตามกฎหมาย

และประกาศทีเกียวขอ้งโดยไม่กระทาํการใดๆ  ทีมีลักษณะเป็นการจาํกัดสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถึง

สารสนเทศของบริษัท 

 . จัดใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินใน

รายงานประจาํปี 
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 . เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรอืงเพือบรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอ

ชอืบคุคลเพอืรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

 . เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกับการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชมุผูถ้ือหุน้ 

 . เผยแพร่หนงัสือนัดประชมุผูถ้ือหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนัก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการ

ประชมุ 

 . อาํนวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ือหุน้ โดย วนั เวลา สถานที และวิธีการ ไม่เป็น

อปุสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้     รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทไีม่สามารถมารว่มประชมุดว้ย

ตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้นมารว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  

 . ดาํเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล    

และเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น 

 . ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยส์ินของบริษัท เสมือนวิญ ูชนพึงรกัษาทรพัยส์ิน

ของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรไดโ้ดยชอบไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 บริษัทฯ มีกลไกทีทาํใหผู้ถ้ือหุน้มีความเชือมนัว่าจะไดร้บัขอ้มลูทถีูกตอ้งและผลตอบแทนที

เหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ  มกีารควบคมุการทาํรายการระหว่างกนั    

มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์   ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกียวกับข่าวสารทีเป็น

ความลบั  หา้มกรรมการบริษัท   ผูบ้ริหาร  และผูป้ฏิบตัิงานทีรบัทราบขอ้มลูภายใน   นาํขอ้มลูภายในของ

บริษัทฯ ไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตนหรือบคุคลอนืโดยมิชอบ เพอืการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง  

  เดือน ก่อนเผยแพรง่บการเงินแก่สาธารณชน 

 ในปี  บริษัทฯ งดจ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี  เนืองจากมีผลการ

ดาํเนินงานขาดทนุ ทงันีเป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา-  ทงันีผูถ้ือ

หุน้ทุกราย ไดร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุก

วาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารทีส ําคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  เอกสารสิงพิมพ์และข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์ นอกจากนี  บริษัทฯ ยงัไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  เป็นประจาํทุกไตรมาส   

และเปิดเผยการทาํรายการทีสาํคัญ   เช่น  รายการทีเกียวโยงกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  
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 .  ลูกคา้ 

 บริษัทฯ ตระหนกัว่าความพงึพอใจและความเชือมนัของลูกคา้เป็นกญุแจสาํคญั อนันาํ 

ไปสู่ความสาํเรจ็ของบริษัทอย่างยงัยืน  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ดาํเนินธุรกิจ  จาํหน่ายสินค้า  และบริการ  ทีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 . ดาํเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน  พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม

คุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนือง  พรอ้มกับการให้

ขอ้มลูทีจาํเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง 

 . ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสตัย ์ สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ทีเป็น

การละเมิดสิทธิของลูกคา้ รกัษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนต์นเองหรือผูท้ี

เกยีวขอ้งโดยมชิอบ 

 . ไม่เรียก  รบั  หรือยินยอมทีจะรบั   ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอื์นใดทีไม่สุจริตจากลูกคา้  

ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 . ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้  ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิได ้ ใหรี้บแจง้ลกูคา้เป็นการ

ล่วงหนา้ เพือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

 . จัดใหมี้ช่องทางการสือสาร   เพอืใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบริษัท   และคาํรอ้งเรียน

พึงไดร้บัการเอาใจใส่และดาํเนินการอย่างเป็นธรรม  

 บริษัทฯดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย์ยุติธรรม  ให้ข้อมูลทีถูกต้องแก่ลูกค้า  ให ้

บริการ และปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความมีนาํใจ  โดยกาํหนดนโยบายคณุภาพไวด้งันี  “ เป้าหมายคือความ

เป็นหนึง  ทุกสิงทีทําคือความทันสมัย  คุณภาพทีให้คือดีทีสุด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ”  

คาํรอ้งเรียนของลูกคา้พึงไดร้บัการเอาใจใส่และดาํเนินการอย่างเป็นธรรมเพือสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้อย่างรวดเร็ว  รกัษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้  เพือพัฒนาสินคา้และบรกิารใหต้รงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพอืเพิมคณุค่าใหแ้ก่สินคา้ และบริการอย่างต่อเนอืง   

 .   คู่ค้า 

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชนร์่วมกัน โดยกาํหนด

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)      ทีมีการดาํเนินธุรกิจตาม

กฎหมายปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมติรต่อสิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบตั ิ
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ต่อคู่คา้บนพืนฐานของการแข่งขันทเีป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซงึกนัและกนั 

 . รกัษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนต์นเองหรือ

ผูเ้กียวขอ้งโดยมิชอบ 

 . สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกัน   แลกเปลียนความรู ้  รว่มกันพฒันาและ

เพมิคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ  เพอืการเจริญเติบโตรว่มกนั 

 . ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มูลทีถกูตอ้ง ในกรณีทไีม่สามารถปฏิบตัิได ้ให้

รีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

          . ไม่เรียก  รบั  หรือยินยอมทีจะรบั  ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอื์นใด  ซึงอยู่นอกเหนือ

ขอ้ตกลงทางการคา้ 

 บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามขอ้ตกลง เงอืนไขทางการคา้  และใหข้อ้มลูทีถกูตอ้ง    มีการ 

สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทดีีต่อกนั รวมถงึแลกเปลียนความรู ้ รว่มกนัพฒันาสินคา้  และบริการ  

เพอืเพิมคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ ไมเ่รียก รบั หรือ  ยินยอมทจีะรบัทรพัยส์ิน   หรือประโยชนอื์นใด    

ซงึอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้   ในปี  ไม่มกีรณีทีไม่ปฏิบตัิตามสญัญาทีมีต่อคู่คา้ 

 .   คู่แขง่ 

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  โดยกําหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันทีเป็นธรรม    โดยคาํนึงถึงจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทบีริษัทเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

 . ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้   

 บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจ    โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็นธรรมโดยสุจริต

ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครดั  ทังนี บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึงในการเสริมสรา้ง

ศกัยภาพขององคก์รใหมี้ความมนัคง  และแข็งแรงยิงขึน   ตลอดระยะเวลาทผี่านมา   บริษัทฯ ไมเ่คยมีขอ้

พิพาทใด ๆ  กบัคู่แข่งทางการคา้ 

 .  เจ้าหน ี

 คณะกรรมการบริษัทยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินัย เพอืสรา้งความ

เชอืถือ ใหก้บัเจา้หนี โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ปฏิบตัิต่อเจา้หนีทกุกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 . ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงอืนไขต่างๆ ทีตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 
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 . บริหารงานเพอืใหเ้จา้หนีมนัใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนีทีดี 

 . เปิดเผยฐานะทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง ตรงเวลา  

 . ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงอืนไขขอ้ใดขอ้หนึง  ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนีทราบเป็นการ

ล่วงหนา้เพอืรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

 บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเงอืนไขทีมีต่อเจา้หนกีารคา้และเจา้หนเีงินกูโ้ดยเครง่ครดั   ในปีทีผ่าน 

มาบริษัทฯ จ่ายเงินใหก้ับเจา้หนีการคา้ตรงตาม    Credit Term    ทีไดต้กลงไวล้่วงหนา้     และจ่ายคืน

เงินกูพ้รอ้มดอกเบียตามเงือนไขทีกาํหนด   โดยไม่มีการผิดนดัชาํระแต่อย่างใด   

 .  พนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีมีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสาํเร็จ

ของบริษัท โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ปฏิบตัิต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขันพืนฐานในการ

ทาํงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่

เกยีวขอ้ง 

 . ปฏิบตัิต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษัท 

 . ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจา้งแรงงาน   ไม่เลือกปฏิบตัิ   ไม่กีดกันดว้ยเหตุทาง

เพศ  สีผิว เชอืชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอนืใดทไีม่ไดเ้กยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตั ิงาน 

 . สนับสนุนและส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม แลกเปลียนความรู ้เพือพัฒนาความรู ้ความ 

สามารถของบุคลากรอย่างทัวถึง สรา้งความมันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม

ศกัยภาพของแต่ละคน 

 . ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันาบริษัท 

 . ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หนา้ที ความ

รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงาน 

 . จัดใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชนท์เีหมาะสมแก่พนักงาน   อาทิ การรกัษาพยาบาล 

กองทนุสาํรองเลียงชีพ สหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นตน้ 

 . เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางสือสาร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์กียวกบัการทาํงาน   ซึง

ขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาและกาํหนดวิธีการแก้ไข เพือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายและสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีในการทาํงานรว่มกนั 

 . จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทจีาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที รวมทงัจดัสภาพแวดลอ้มการ 
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ทาํงานโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภัย อาชีวอนามยั เพอืเป็นการส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

พนกังาน 

 . ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีมีค่าสูงสุดในการสรา้งความสาํเร็จใหก้ับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนษุย ์ สิทธิ

มนษุยชน  จริยธรรม     และเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความสามารถตามศกัยภาพของแต่ละคน     เพือ

ความก้าวหนา้ และสรา้งความมันคงในอาชีพ รวมถึงใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานและพฒันาบริษัทฯ     ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ 

ความรบัผิดชอบ  และการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคน   ตลอดจนดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม   มุ่งเนน้

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทาํงานอย่างเหมาะสม เพือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตทีดีในการ

ทาํงาน  และจดัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังานดว้ยความยตุิธรรม  

 ในปี  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-  บริษัทฯ ยังคงร่วม

รณรงคแ์ละปฏิบตัติามมาตรการเวน้ระยะห่าง และ การป้องกันการแพรร่ะบาดของ Covid-19  โดยยงัคง

จดัใหมี้การทาํความสะอาดและฉีดพ่นนาํยาฆ่าเชอืภายในสาํนกังานและรา้นคา้เป็นประจาํและสมาํเสมอ 

เพอืใหม้นัใจในความปลอดภัยของพนกังาน ลกูคา้และผูม้าติดต่อ มีการจดัสเปรยแ์อลกอฮอลล ์เครืองวดั

อุณหภูมิ ไวเ้พือคัดกรองเบืองตน้ก่อนเขา้สถานที การทาํงานทีบา้น (Work from home) และการกักตัว

หากอยู่ในภาวะเสียง เพอืเป็นการลดความเสียงและป้องกนัโรค Covid-19  

 บริษัทฯ จัดใหมี้กองทุนสาํรองเลียงชีพ เพือการออมเงินและเป็นหลักประกันของพนักงานใน

อนาคต โดยสมาชิกตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน และจะไดร้บัเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตรา

เดียวกัน นอกจากนีบริษัทส่งเสริมใหพ้นักงานออมเงิน กับโครงการ “สหกรณ์ออมทรพัยเ์พือพนักงาน

เครือสหพัฒน์”  และจัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบัติเหตุให้กับพนักงานตามความ

เหมาะสมเพือเป็นหลกัประกนัความเสียงภัยทีอาจเกิดขึนกบัพนักงาน มีการจัดการฝึกอบรมและสมัมนา

ภายในองคก์ร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรม สมัมนากับภายนอกซึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพือ

เป็นการพัฒนาและเพิมความรู ้ความสามารถ  และทักษะในการทาํงานใหแ้ก่พนักงานอย่างต่อเนือง มี

เครืองแบบพนักงานขายเพือความเป็นระเบียบ และภาพลกัษณ์ทีดี มีเครอืงแต่งกายพนักงานสาํนักงาน 

เพือใหพ้นักงานแต่งตวัสวย มีสวสัดิการดา้นการซือสินคา้ราคาพิเศษของบริษัท โครงการเงินกู้เพือทีอยู่

อาศยั โดยรว่มมือกบัธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นอตัราดอกเบียตาํ    
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 .   ชุมชนและสงัคม 

 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อ

ประเทศชาติ ชุมชนและสงัคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถนิ เพือธาํรงรกัษาไวซ้งึสงัคมและ

ส่วนรวมทีดี   โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ไม่ดาํเนินธุรกิจทีทาํให้สังคมเสือมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืนทีอยู่ร่วมใน

ชมุชนและสงัคม 

 . ปลกูฝังจติสาํนึกความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม     ใหเ้กิดขึนในบริษัท

และพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนอืง 

 . กาํหนดใหมี้มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบทีเกิดขึนต่อชมุชนและสงัคม  อนัเนือง 

มาจากการดาํเนินงานของบริษัท 

 . ส่งเสริมการอนรุกัษ์วฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน 

 . รว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ  ในการพฒันาชมุชน  

 . ใหก้ารสนบัสนนุในกิจกรรมทกี่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ 

 . สรา้งรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนับสนุนการจา้งงานและผลิตภัณฑ์

ชมุชน 

 . สรา้งความสัมพันธ์อันดีใหเ้กิดขึนระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพืนฐานของ

ความถกูตอ้ง โปรง่ใส  เป็นธรรม 

 บริษัทฯ มกีารปลกูฝังจติสาํนึก  ความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวมใหเ้กิดขนึ

ในบริษัทฯ  โดยกระทาํอย่างต่อเนือง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชนต์่อชุมชนและสังคมโดย

ส่วนรวม 

 - รว่มกิจกรรม “โครงการปันบุญ PCM วสัดุลดอณุหภมิูร่างกาย เพอืนกัรบ PPE / Cooling 

Scrub เสือเย็นกายเพือนักรบ PPE”  โดยรว่ม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา และธนาคารทีทีบีธนชาต ร่วม

รบับริจาคเงินและมอบเสือ Cooling Scrub และ PCM วัสดุลดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับโรงพยาบาล 

สถานพยาบาล และจดุพกัคอย เพอืใหแ้ก่บคุลากรทางการแพทย ์

 - รว่มบริจาคชดุผูป่้วยและผา้ปเูตียง สาํหรบัสถานพยาบาลต่างๆ ทวัประเทศ 

 - รว่มบริจาคชดุ PPE ใหแ้ก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บคุลากรทางการแพทย ์ใช ้

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

 - ใหค้วามรว่มมอืในการจดัหาและใหย้ืมอปุกรณค์อมพวิเตอรส์าํหรบัการลงทะเบียนผูป่้วย 
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ติดเชอืไวรสัโคโรนา (Covid-19)  

 .   สงิแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการบริษัทดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบทมีีต่อสิงแวดลอ้ม   โดยมี

การกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายด้านสิงแวดลอ้ม   

โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการ

ดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอ 

 . สรา้งวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจิตสาํนึกใหพ้นักงานทุกระดบั   เกิดความร่วมมือและ

ความรบัผิดชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม  การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและยงัยืน 

 . ส่งเสริมใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเรอืงสิงแวดลอ้ม 

 . ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม  ตังแต่การใช้ทรพัยากรอย่างประหยัด มี

มาตรการบาํบดัและฟืนฟู   การทดแทน   การเฝา้ระวงัดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน 

 . มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ทีด ําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 .  ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 .  ภาครัฐ 

 บริษัท ฯ ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครฐั  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิ  ดงันี 

 . ศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานและไม่ดาํเนิน การ

ใดๆ  อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

 . ดาํเนินการอย่างถกูตอ้ง  เมอืมกีารติดต่อทาํธุรกรรมกบัเจา้หนา้ทีหรือหน่วยงานของรฐั 

 . สรา้งสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบริษัทและภาครฐัในขอบเขตทเีหมาะสม  

 . ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกยีวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ ในแต่ละ

ประเทศ หรือทอ้งถิน 

 บริษัทฯ  จ่ายภาษีถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทงัภาษีมูลค่า 

เพิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร   อากรแสตมป์ 

และภาษีนิติบคุคล 
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 การไมล่ะเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 บริษัทฯ มนีโยบายไม่ละเมดิทรพัยส์ินทางปัญญา  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   ขอ้บงัคบั  และขอ้ผกูพนัตามสญัญาทีเกยีวกับ

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา  

 . ดูแลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท  และไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญา

ดงักล่าวไปใชห้รือใหบ้คุคลอนืใชโ้ดยมไิดร้บัอนญุาต 

 . เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรอืนาํผลงานของผูอ้นืไปใชเ้พือ

ประโยชนส์่วนตน เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

 . ผลงานทีพนักงานไดส้รา้งสรรคห์รือทีเกิดขึนจากการปฏิบัติหนา้ทีใหถ้ือเป็นทรพัยส์ิน

ทางปัญญาของบริษัท  และเมือพน้สภาพจากการเป็นพนักงานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินทางปัญญา

ดงักล่าวคืนใหบ้ริษัท ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

 บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกยีวขอ้งกบัการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ

หรือนาํทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดร้บัอนญุาต  

 การบริการดา้นเครอืงหมายการคา้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น    ประเภท  คือ 

         .      เครืองหมายการคา้ต่างประเทศ   บริษัทฯ      เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิเครืองหมาย

การคา้ของผลิตภณัฑท์ีมีชอืเสียงในต่างประเทศอย่างถกูตอ้ง   และไดท้าํสญัญายินยอมใหบ้ริษัทในกลุ่ม 

ใชเ้ครอืงหมายการคา้อย่างถกูตอ้งเชน่กนั  เช่น  Guy Laroche โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

         .      เครืองหมายการคา้ในประเทศ      บริษัทฯ     เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิเครืองหมาย

การคา้ของผลิตภัณฑท์ีมีชือเสียงในประเทศอย่างถูกตอ้ง   และไดท้าํสญัญายินยอมใหบ้ริษัทในกลุ่มใช้

เครืองห มายการค้าอย่ างถูกต้องเช่นกัน   เช่น   GSP  JOUSSE  C&D  LOF-FI-CIEL  โด ยได้รับ

ค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

 ในปีทีผ่านมา  บริษัทฯ ไมมี่กรณีละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาแต่อย่างใด 

 

 การไมล่ะเมิดสทิธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนษุยชน  โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 . ไม่กระทาํการใดๆ หรอืไมส่นบัสนนุกิจการทีละเมดิสิทธิมนษุยชน 

 . ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือนาํไปเป็นส่วนหนึงในการ

ปฏิบตัิงาน 
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 . ไม่จาํกดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชอืชาติ ศาสนา การเมือง

หรือเรืองอืนใด  ทงันพีึงหลีกเลียงการแสดงความคดิเห็นทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 

 . จัดใหม้ีช่องทางการสือสาร  เพือใหพ้นักงานหรือผูท้ีเชือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ

ไดร้บัการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถรอ้งเรียนต่อบริษัท และคาํรอ้งเรียนพึงไดร้บัการเอาใจใส่และ

ดาํเนินการอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม  รวมทงัเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียกับองคก์ร และเพือใหแ้นวทางการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของ

บริษัทฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงมีนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ดงันี 

 . บริษัทฯ จะไม่จา้งแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และไม่ดาํเนินกิจกรรมที

ส่งผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก 

 . บริษัทฯ จะมีการปฏิบตัิต่อแรงงานทีเขา้มาทาํงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น 

แรงงานต่างดา้ว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 . บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

เกยีวกบักิจกรรมการรกัษาความปลอดภยัของพืนทีและทรพัยส์ินของบริษัทฯ 

 . บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหก้ับองคก์รอืน  ทีจะนาํไปใชใ้นการละเมิด

สิทธิมนษุยชน 

 . บริษัทฯ จะไมร่ว่มเป็นหุน้ส่วนกบัองคก์รทมีีการดาํเนินงานละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 การต่อต้านการทุจรติ การคอรรั์ปชนั 

 บริษัท ฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย  ต่อต้านการทุจริต การคอรร์ปัชัน   โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบตัิ ดงัน ี

 .  สรา้งจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ  ดว้ยความซอืสตัย ์ สจุรติ 

 .  จัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบ

และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม   เพือป้องกันมิใหพ้นักงานทุจริตหรือมีส่วนเกียวขอ้งกับการทุจริต   

การคอรร์ปัชนัต่างๆ 

 .  หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน   กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือ

ยอมรบัซงึทรพัยส์ิน  หรือผลประโยชนอื์นใด  สาํหรบัตนเองหรือผูอ้ืนทีส่อไปในทางจงูใจใหป้ฏิบตัิ  หรือละ

เวน้การปฏิบตัิหนา้ทใีนทางทมีิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 
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 .  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอทีจะให้ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก  เพือจูงใจให้บุคคลนันกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดทีผิดต่อ

กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ทีของตน 

 .  จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปรง่ใสและถกูตอ้ง 

 .  จัดใหมี้ช่องทางในการสือสารเพือใหพ้นักงานและผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งสามารถทีจะแจง้

เบาะแสอันควรสงสัย โดยมันใจได้ว่าจะได้รบัการคุ้มครอง  และต้องมีการแต่งตังเจ้าหนา้ทีทีมีหนา้ที

ตรวจสอบทกุเบาะแสทีมีการแจง้เขา้มา 

 จากนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว  บริษัทฯ  ดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานความถูกต้อง  

โปรง่ใส ปฏิบตัิตามกฎหมาย   ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซอืสตัย ์ สุจริต  มีความรบัผิดชอบ  มีวินยั   และมี

จิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชนเ์พือตนเอง/หรือผูอื้นโดยมิ

ชอบ   ห้ามรบัเงินผลประโยชน์อืนใด  อันเกียวเนืองกับการทาํงานให้บริษัทฯ   ซึงถือเป็นนโยบายให้

พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตัิ ว่าจะไม่สรา้งความสาํเร็จของงานในหนา้ทีดว้ยวิธีการทุจริต หรือใหส้ินบน

โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิด นโยบายถือเป็นความผิดรา้ยแรงต่อหนา้ทีการทาํงาน โดยกาํหนด

บทลงโทษทางวินัยไวสู้งสุด  คือ การเลิกจา้ง  นอกจากนี บรษิัทฯ มีสาํนักตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ทีใน

การตรวจสอบ และประเมินความเสียงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทําหน้าที

พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน   และติดตามผลการตรวจสอบภายใน  หากมีการทุจริต  

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

 ในปีทีผ่านมา   บริษัทฯ ไมมี่กรณีการใหส้ินบนเพอืผลประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัท แต่อย่างใด 

อีกทงัทางบริษัท ไดเ้ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต  
 

 นอกจากนใีนดา้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ยงัไดก้าํหนดเรอืง 
 

     . การเลยีงรบัรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  

 บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางทีมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

อย่างไรก็ตาม  การเลียงรบัรอง  การรบั  หรือการใหข้องขวญั  หรือการรบัการเลียงรบัรอง  ตามธรรมเนียม

ประเพณีปฏิบตัิ  เพือรกัษาไวซ้ึงความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั  เป็นสิงอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม  

โดยกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

 1. ไม่รบั  หรือใหข้องขวญั  ของกาํนลั การเลียงรบัรอง ทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการ 
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ตัดสินใจอย่างหนึงอย่างใด    หากจาํเป็นต้องรบัหรือให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง  ตาม

ประเพณีทีมีมลูค่าเกินกว่าปกติวิสยั  ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 2. กรณีได้รับมอบหมาย  หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือ

หน่วยงานภายนอกอาจรบัเงิน  สิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนนักาํหนด

และใชเ้ป็นการทวัไป เชน่  การไดร้บัของขวญั ของกาํนลั การจบัฉลากชงิรางวลั เป็นตน้ 

 3. กรณีทีตวัแทน   คู่สญัญา  หุน้ส่วน  หรือผูอื้นใด  ทีตอ้งการใหข้องขวญั  ของกาํนัล  

หรือการเลียงรบัรองในนามของบริษัท  ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัทก่อน  

 4. ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกยีวขอ้งในเรืองเหล่านี ควรจะอยู่ภายใตง้บประมาณทเีหมาะสม    

 

 นโยบายด้านการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ    มีนโยบายในการบริหารจัดการ    เพือส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม

ทงัในดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรบัผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม  การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหก้ับหน่วยงานทีอยู่ในขอบเขตอิทธิพลขององคก์ร รวมทัง

การเคารพต่อสิทธิในทรพัยส์ิน  

 ในปีทีผ่านมา บริษัทฯไดด้าํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

 

 นโยบายด้านแรงงาน   

 บริษัทฯ     มีนโยบายในการบริหารจัดการดา้นแรงงาน   เพือใหเ้กิดการจา้งงานและปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบตัิดงันี 

 1. กรณีบริษัทฯ   มีการเปลียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ  ทีมีผลกระทบต่อพนักงาน

เช่น  การเปลียนเวลาการทาํการ การปิดกิจการทีมีผลต่อการจา้งงาน  บริษัทฯ จะจดัใหมี้การแจง้การให้

ขอ้มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสม และพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพือหาแนวทาง ในการลด

ผลกระทบทีมีต่อพนักงาน รวมทังมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครฐั เพือให้ผู้ทีเกียวขอ้งมีการตรวจสอบ

รว่มกนั เพือบรรเทาผลกระทบดา้นลบเท่าทีเป็นไดม้ากทีสดุ 

 2. บรษิัทฯ จะปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นสว่นตวัของลูกจา้ง โดยเจา้หนา้ที

บคุคลมีหนา้ทดีแูลขอ้มลูส่วนบคุคลของพนักงาน 

 3. เมือมีการดาํเนินงานในต่างประเทศ  บริษัทฯ จะพยายามเพิมการจา้งงาน  การ

พฒันาอาชีพ    การเลือนตาํแหน่งและความกา้วหนา้ของบคุคลในประเทศนนั รวมทงัมนีโยบายในการ 
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จดัหาและกระจายงานไปยงักิจการในทอ้งถนิทีดาํเนินการอยู ่

 4. บริษัทฯ จะหลีกเลียงการกระตุน้ใหภ้าครฐัเขา้มาดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการจาํกัด

สิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเขา้ไปมีส่วนรว่มในการโนม้นา้ว   เพือให้

เกิดการจาํกดัสิทธิดงักล่าว 

 5. บริษัทฯ   ยอมรบัและเคารพสิทธิของพนักงาน  ในการปฏิเสธงานทีไดพ้ิจารณา

อย่างมี   เหตุผลว่าอาจจะมีอนัตรายหรือเกิดอนัตรายรา้ยแรงต่อชีวิต   หรือสุขภาพของตนเอง  หรือชีวิต 

และสขุภาพของผูอ้นืโดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานของตนเองรบัทราบ   

ในปีทีผ่านมา  บริษัทฯ ไมมี่กรณีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างไมเ่ป็นธรรม     

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังไดก้าํหนด จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ

พนกังาน ดงัน ี

. ความรับผิดชอบในหน้าท ี 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการทีดี       ไดม้ีการ

ดาํเนินการมาอย่างต่อเนือง เพือใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร และพนักงานรบัทราบและถือปฏิบัติให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ  และดํารงตนอยู่ได้ด้วยความซือสัตย์สุจริต  

ระมดัระวงั  รอบคอบ เพอืประโยชนส์งูสดุของบริษัท   และผูท้เีกียวขอ้งทุกฝ่าย  จงึไดก้าํหนดจรรยาบรรณ 

ดงันี 

 กรรมการบริษทั และผู้บริหาร 

 1. ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง  ซือสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท และประกาศทเีกยีวขอ้ง 

 2. ปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มความสามารถ  เพือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท รวมถึง

การเขา้ประชมุทกุครงั ยกเวน้กรณีทีมีเหตจุาํเป็น 

 3. ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร 

ไม่มสีิทธิออกเสียงในเรอืงทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 4. ปฏิบัติหนา้ทีโดยดาํเนินการกับความขัดแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ

และมเีหตผุล โดยยึดถือประโยชนข์องบริษัท  เพอืใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 

 5. ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของบริษัท   กรรมการบริษัท  และ

ผูบ้ริหาร   รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งและรายงาน

ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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 6. หา้มกรรมการบริษัท  และผูบ้ริหาร  ทาํการซือหรอืขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง  

 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 7. กรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ีมีความ

เกยีวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด 

 8. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทกุปี 

 พนักงาน 

 1. สนับสนุนและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจการของบริษัทอย่างสมาํเสมอและ

ปฏิบตัิงานในหนา้ทีทีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพือใหเ้กิดผลดีและความเจริญ กา้วหนา้

แก่บริษัทและพนกังาน 

 2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ขอ้บงัคบัเกียวกับการทาํงาน ระเบียบและประกาศ

ต่างๆ   ทีเกยีวขอ้ง 

 3. ปฏิบตัิต่อผูม้าติดต่อดว้ยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการทีเป็นเลิศ   

รกัษาภาพลกัษณแ์ละชอืเสียงของบริษัท 

 4. รกัษาความลับทางการค้าและไม่นาํข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคล 

ภายนอก 

 5. หา้มกู้ยืมเงินจากลูกคา้  ผูเ้กียวขอ้งกับลูกคา้หรือผูท้าํธุรกิจกับบริษัท  เวน้แต่เป็น

การกูย้ืมเงนิจากธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ 

 6. ปฏิบตัิตามคาํสงัอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา    

 7. ยึดมนัในการทาํงานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามัคคี  และเคารพในสิทธิซงึกันและกัน   

เพอืประโยชนข์องบริษัทและพนกังาน   

 8. ปฏิบตัิต่อผูร้ว่มงานดว้ยความมีนาํใจและมนษุยสมัพนัธอ์นัดี   ไมก่ล่าวรา้ยต่อผูอ้ืน

โดยปราศจากความจริง   รวมทงัไมน่าํผลงานของบคุคลอืนมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 

 9.  ปฏิบัติหน้าทีด้วยความตังใจ  ซือสัตย์  สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้

สาํหรบัตนเอง  หรือผูอื้น  โดยอาศยัหนา้ทีการงานทีทาํกบับริษัท 

 10.  ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรบัผดิชอบ  ระมดัระวงั   ไม่ประมาทเลินเล่อ   จนเป็นเหตใุห้

เกิดความเสียหายต่องาน  หรือทรพัยส์ินของบริษัท 

 11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมอืงดี   ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ  และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง    

โดยใชส้ิทธิทางการเมอืงอย่างเหมาะสม  หลีกเลียงการมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีไมช่อบดว้ยกฎหมาย  
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หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   

 

.  การดูแลรักษาทรพัยสิ์นของบริษัท  

 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน  มีหน้าทีและความรบัผิดชอบในการดูแลการใช้

ทรพัยส์ินของบริษัท  และทรพัยส์ินภายใตก้ารดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยกาํหนดแนวทาง

ปฏิบตัิ ดงันี 

 1. ใชท้รพัยส์ินในการดาํเนินธุรกิจโดยไมน่าํทรพัยส์ินดงักล่าวไปใชเ้พือประโยชนส์่วน

ตนหรือบุคคลภายนอก 

 2.   ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินมิใหส้ญูหาย   ชาํรุด     หรือนาํไปใชใ้นทางที

ผิดเสมือนวิญ ูชนพึงรกัษาทรพัยส์ินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอ์ันมิควรไดโ้ดยชอบ  ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 3.  ดาํเนินการใหมี้การประกันภัยในวงเงินทีเพียงพอต่อความเสียหายทีจะเกิดขึนกับ

ทรพัยส์ิน 

 4. ไม่ใชค้อมพิวเตอรท์าํรา้ย ละเมิด  สอดแนม  แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอื้น  หรือสรา้ง

หลกัฐานทีเป็นเท็จ  อนัอาจก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร  และจัดใหมี้การรกัษาความปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

 5. ใช้อีเมลล์และอินเตอรเ์น็ตทีจัดให้ เพือธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่

นาํมาซงึความเสือมเสียชอืเสียงของบริษัท 

 6. เก็บรกัษาและไม่ยินยอมให้ผู้อืนใช้รหัสผ่านสาํหรบัเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศ

ต่างๆ  ของบริษัท 

 7. ไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทไปทาํซาํ ดัดแปลงหรือกระทาํการใดๆ เพือ

ประโยชนส์่วนตวัหรือประโยชนข์องผูอื้น  โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัท 

 8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา   เมอืพบเห็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจ

นาํไปสู่การละเมดิสิทธิ หรือการกระทาํทีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเกยีวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท 

 9. ดูแลใหมี้การจัดเก็บเอกสารทีสาํคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาทีกฎหมาย   

หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนดและเมือพ้นช่วงระยะเวลาทีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว  พนักงานที

เกยีวขอ้งตอ้งดูแลใหมี้การทาํลายดว้ยวิธีทเีหมาะสม 
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  .  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส    หรือขอ้

รอ้งเรียน เมือพบเรืองทีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานใน

บริษัท  ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทังการรบัข้อ

รอ้งเรียนในกรณีทีพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ   หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรม       โดยผ่าน

ช่องทางและกระบวนการทีบริษัทกาํหนด 

 บริษัทจะรบัฟังและดาํเนินการกบัทกุขอ้รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาค โปรง่ใสและเป็นธรรม โดยมี

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนทีเป็นระบบและยตุิธรรม ขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนจะถกูเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั

ของบริษัท 

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 . ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้  หากเห็นว่าการเปิดเผยนันจะทาํ

ใหเ้กิดความไมป่ลอดภยั  หรือความเสียหาย 

 . บริษัทจะเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นความลับ  และคาํนึงถึงความปลอดภัยของผู้

รอ้งเรียน   โดยกําหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนทีเป็นพนักงาน    รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง  จะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบตัทิีไม่เป็นธรรม  อนัเนอืงมาจากสาเหตุแห่งการ

แจง้ขอ้รอ้งเรยีน  เช่น  รบกวนการปฏิบตัิงาน เปลียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 

 

 .  การวนิิจฉัยข้อสงสัย  

 ผูบ้ังคับบัญชามีหนา้ทีรบัผิดชอบและใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา   เพือใหร้บัทราบ

เขา้ใจ   และปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้ หากจรรยาบรรณท¬ีกาํหนดไวไ้มค่รอบคลมุในกรณี

ใดๆ หรือหากยงัมีขอ้สงสยั  ไมส่ามารถปฏิบตัิหรือตดัสินใจได ้  ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขัน  

ในกรณีทีมีขอ้ขดัแยง้ใหถ้ือคาํวินิจฉัยของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  

เป็นทีสินสดุ 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยี 

 ในกรณี   ทีผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย       มีประเด็นทีเกียวขอ้งกับความถูกตอ้งของรายงาน

ทางการเงิน  ระบบควบคมุภายในทีบกพรอ่ง   หรือการกระทาํผิดกฎหมายและผิดจรรยา บรรณ   ผูถ้อืหุน้  

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย     สามารถติดต่อสือสารผ่าน   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน ซึงรบัผิดชอบดา้นนักลงทุน

สมัพนัธแ์ละดาํรงตาํแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    โทรศพัท ์ - -   ต่อ  โทรสาร  
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0-2390-0019   E-Mail address : nokbtnc@gmail.com   ผลการสอบสวนจะรายงาน ต่อคณะกรรมการ

บริษัท  ทงันี  ผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลบั  ซึงในปี    บริษัทฯ 

ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจากผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย     

 

 .  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคัญอย่างถูกต้อง    

โปรง่ใส ทนัเวลา  ตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง     ทงัสารสนเทศทีรายงนตามรอบระยะเวลา

บญัชี  และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์   ซึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหุน้   รวมทัง

การเปิดเผยขอ้มูลอืนตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทดีีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าที

ไม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท      โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซตข์องบริษัท      ช่อง

ทางการเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษและชอ่งทางอืนๆ  

ทีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างทวัถึง   เท่าเทียมกนั  

 .  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบในการทาํหน้าทีนักลงทุน

สมัพนัธ ์เพอืสือสารกบับคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญของการมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทีดี   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอ้บังคบั ของ 

บริษัทฯ หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และตลาด 

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  มีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง

ในราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหุน้  เพือใหผู้ถ้ือ

หุน้และผูส้นใจลงทุน   ไดท้ราบข่าวสารทีสาํคญัอย่างถูกตอ้ง   รวดเรว็   ทนัเวลา  โปรง่ใส   เท่าเทียมกัน  

และคณุภาพเดียวกนั  โดยแบ่งเป็น 

 ( ) สารสนเทศทรีายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี  ไดแ้ก่    งบการเงนิ   แบบแสดงแบบ

  แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report)  

 ( ) สารสนเทศทีรายงานตามเหตกุารณ ์ ไดแ้ก่  การไดม้า/จาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์  

  รายการทีเกียวโยงกนั   การเขา้ร่วมลงทุน    การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล    การใหค้วาม

  ช่วยเหลือทางการเงิน  ฯลฯ 

 โดยจัดส่งสารสนเทศดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และส่งในรูปแบบเอกสารสิงพิมพต์่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกาํหนด  เพอืเผยแพร่

ต่อไป    พรอ้มทงัเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์  (www.btnc.co.th)    ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  มกีาร 
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ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสมาํเสมอ   

 

 สารสนเทศทีเปิดเผยใน  แบบแสดงแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงาน

ประจําปี  (แบบ -  One Report)    ได้จัดทําและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทดีี เพอืแสดงถึงความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจ  ดงัน ี
 

  ( ) โครงสรา้งผูถ้ือหุน้ มีการเปิดเผยรายชือผูถ้ือหุน้  อันดับแรกของบริษัทฯ ณ 

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพือประชุมสามัญ ประจําปี ปี ปัจจุบัน   และเผยแพร่ผ่ าน เว็บ ไซต ์

(www.btnc.co.th)     

  ( ) การถือหุน้ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร  มีการเปิดเผยการเปลียนแปลงการ

ถือหุน้บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร  ในหวัขอ้  โครงสรา้งการจดัการ 

  ( ) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน   

  ( ) โครงสรา้งธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ  โดยระบุสดัส่วนการถือหุน้

อย่างชดัเจน ในหวัขอ้ โครงสรา้งรายได ้

  ( ) ความเสียงในการดาํเนินธุรกิจ  มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสียงต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ    โดยกล่าวถึงลกัษณะความเสียง  สาเหตแุละผลกระทบ  รวมทงัแนวทางในการป้องกนั  

หรือลดความเสียง ในหวัขอ้ ปัจจยัความเสียง 

  ( ) ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการ

ดาํเนินงาน  การเปลียนแปลงทสีาํคญั 

  ( ) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยประวัติของ

กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  พรอ้มทงัระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ  มีการเปิดเผยถึง

บทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย  จาํนวนครงัของการประชุม  

จาํนวนครงัทีกรรมการบริษัทแต่ละคนเขา้รว่มประชมุในแต่ละคณะ การถือครองหลกัทรพัย ์จาํนวนบริษัท

ทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท  ในหัวขอ้  โครงสรา้งการ

จดัการ 

  ( ) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร  มีการเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่าย 
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ค่าตอบแทนแก่  กรรมการบริษัทและผู้บริหาร  รวมทังรูปแบบ  โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการ

เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล    ในหวัขอ้   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท       ส่วนของผูบ้ริหาร   ใน

หวัขอ้  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   และผูบ้ริหาร  

  ( ) การกาํกับดูแลกิจการ  มีการเปิดเผยนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณทีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์  (www.btnc.co.th)   รวมทงัมกีารเปิดเผย

ถึงการปฏิบตัิตามนโยบาย 

  ( ) สังคมและสิงแวดล้อม  มีการเปิดเผยนโยบายด้านสังคมและสิงแวดล้อม   

และการปฏิบัติตามนโยบาย    ในหัวข้อ  การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดลอ้ม  

  ( ) การควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายใน  มีการเปิดเผยทงัรายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบัญชีจากผูส้อบบัญชี และเปิดเผยให้

ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  

  ( ) รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อความเชือถือได้และความถูกตอ้งของข้อมูลทาง

การเงิน เพือใหผู้ถ้ือหุน้หรือนกัลงทนุใชป้ระกอบในการตดัสินใจ   จึงไดจ้ดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ  ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท   และกรรมการผูจ้ดัการ     

แสดงไวใ้น แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

  ( ) การทาํรายการระหว่างกันหรือรายการทีเกียวโยงกัน   บริษัทฯ  ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์        และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  มีแนวทางปฏิบัติทีชัดเจน    เพือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบ    ดว้ยความมีเหตผุล  และเพอืประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ  และผูถ้ือหุน้  มกีารเปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   และเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์  (www.btnc.co.th)      

  ( ) การรายงานการซือ-ขาย / ถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทฯ   บริษัทฯ มีการ

กาํหนดเรอืงการซอื-ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไวใ้นจรรยาบรรณ หา้มมิใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร และ

พนักงานซึงอยู่ในหน่วยงานทีรบัทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือ-ขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯในช่วง    

เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน  นอกจากนี กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  บคุคลทเีกยีวขอ้ง 

รวมทังคู่สมรส  และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ      มีหนา้ทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยบ์ริษัทฯ  ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตอ้งรายงาน 
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ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครงัต่อไป 

  ( )  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ กาํหนดหลกัเกณฑ์

ใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สียของ  กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร และบคุคลทมีี

ความเกียวขอ้ง  ภายใน    เดือน   นับแต่วนัทีกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัหรือวนัทีไดร้บัการแต่งตงั     หากมี

การเปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลงภายใน    เดือน  นบัแต่วนัทีมกีารเปลียนแปลง   

  ( )  ผูส้อบบัญชี  มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติทีไดร้บัความเห็นชอบ จาก 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

  ในปีทีผ่านมางบการเงินของบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรอง จากผูส้อบบญัชี และนาํส่งงบ

การเงินต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์    และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ตรงเวลา  ทงัรายไตรมาส  รายปี และไมถ่กูสงัแกไ้ขงบการเงิน    

  ( )  การสือสารขอ้มลูของบริษัทฯ    บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูล

ทีมีความโปร่งใส  เพือใหผู้ถ้ือหุน้/ผูล้งทุน  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ ไดอ้ย่างสะดวก ทวัถึง และ

เท่าเทียมกัน  โดยจดัใหมี้ช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลไวห้ลาย ๆ ช่องทาง  เช่น   ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มูล

ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  แบบ -   แบบ -   เว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  

และการพบปะนกัวิเคราะห ์/ นกัลงทนุ / ผูส้ือข่าว พรอ้มจดัทาํเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ 

  ( )  การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  บริษัทฯ ได้

จดัทาํเว็บไซตเ์พอืเป็นช่องทางในการสือสารขอ้มลูและเผยแพรเ่หตกุารณเ์กยีวกบับริษัทฯ ผูถ้ือหุน้/ผูล้งทุน  

โดยจดัทาํเป็นทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษในเรืองเหล่านี 

   (18.1) วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  นโยบาย 

   (18.2)  ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

   (18.3)  โครงสรา้งการถือหุน้ 

   (18.4)  โครงสรา้งองคก์ร 

   (18.5)  โครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ 

   (18.6)   ขอ้มลูคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร 

   (18.7) เอกสารข่าว 

   (18.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายปี 

   (18.9)  ขอ้มลูดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์

   (18.10)  รายงานประจาํปีทสีามารถดาวนโ์หลดได ้
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   (18.11) หนงัสือนดัประชมุทสีามารถดาวนโ์หลดได ้

  ( ) ความสมัพนัธก์ับผูล้งทุน   บริษัทฯ  ไดก้าํหนดให ้นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงิน  

เป็นผูร้บัผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ ์ในการให้ขอ้มูล  และข่าวสารตามทีนักลงทุนและผู้ทีเกียวขอ้ง

ตอ้งการ โดยสามารถติดต่อไดท้ี    โทรศพัท ์ - -   ต่อ      โทรสาร  - -     E-Mail  

address  :  nokbtnc@gmail.com 

  ในปี  เนืองจากมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid-  ตามประกาศ

ของรฐับาลและกรุงเทพมหานคร เรือง การปิดสถานทีชัวคราว  การงดจัดงานประชุมสัมมนา ตลอดจน

กิจกรรมต่างๆ  เพือความปลอดภัยของนักลงทุน บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จึงงดจัดงาน “ 

นกัวิเคราะห ์ นักลงทนุ  พบกลุ่มสหพฒัน”์ แต่ทงัน ีบริษัทฯ ไดท้าํการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและรายงานที

สาํคญัของบริษัทฯ ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  Website ของบริษัทเอง  และสือสิงพมิพ ์ 

 

 5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 

 .  คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดว้ย  บุคคลทีมี

ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์ทีหลากหลาย  ไม่จาํกัดเพศ   และมีคุณสมบัติตามทีกฎหมาย

กาํหนด      โดยมกีรรมการบริษัททีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างนอ้ย    คน  ทีมีประสบการณใ์นธุรกิจ

ทีบริษัทดาํเนินกิจการอยู่  มีกรรมการอิสระตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนิยามกรรมการอิสระ  อย่างนอ้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

 .  คณะกรรมการบริษัทแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลนักรองงานทีสาํคัญเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดทาํกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหน่ง  ขอบเขตอํานาจหน้าที   เพือแบ่งแยกบทบาทหน้าที   ความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษัทในบริษัทอนื  ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

 .  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี้เลขานุการบริษัท  เพือทาํหนา้ทีตามกฎหมาย  และตามที

ไดร้บัมอบหมาย  โดยคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทควรเป็นผูท้ีมีความรูด้า้นกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือ 
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ผ่านการอบรมหลกัสูตรทีเกียวกับการปฏิบัติหนา้ทีของเลขานุการบริษัท  มีการอบรมและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนือง 

 .  คณะกรรมการบริษัทจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณ เพือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีการกาํหนดวิสัยทัศน ์ และพันธกิจของบริษัท   เพือใหก้รรมการ

บริษัทผูบ้ริหาร  และพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้การพัฒนาความรู ้ กรรมการ

บริษัทผูบ้ริหารและพนกังาน  อย่างต่อเนือง 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี   ซึงในการพิจารณาวาระ

ต่างๆจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม      กรรมการบริษัท

ทกุท่านมีความเป็นอิสระในการรว่มแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษัทผูมี้ส่วนไดเ้สียไมมี่สิทธิออก

เสียงในวาระทตีนมีส่วนไดเ้สีย 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ทีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทกุครงั  ยกเวน้กรณีทีมีเหตจุาํเป็น 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ 

กรรมการบริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษัททีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที

จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาํเป็น   โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และควรแจ้งให้กรรมการ

ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุ 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศที

จาํเป็นเพิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอืนทีไดร้บัมอบหมาย ภายใน

ขอบเขตนโยบายทีกาํหนด   และในกรณีทีจาํเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมี้ความเห็นอิสระจากที

ปรกึษา  หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดาํเนินการกับความขัดแยง้ของผลประโยชน์     ด้วย

ความรอบคอบ  มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท  และผูบ้ริหาร  หา้มทาํการซอืขาย 
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หลกัทรพัยข์องบริษัทในชว่ง  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่

บรรลุนิติภาวะมีหนา้ทีรายงานการถือครองหลักทรพัย ์     และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรพัย์

ของบริษัทต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส่งสาํเนาใหเ้ลขานกุาร

บริษัทเพอืรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครงัต่อไป 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด 

 .  คณะกรรมการบริษัทจัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายใน

บริษัท โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 .  คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดใหมี้การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

 .  คณะกรรมการบริษัทจัดทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน

ทางการเงินเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี 

 .  คณะกรรมการบริษัทดแูลและดาํเนินการใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่กรรมการ 

แต่ละคณะ  ตามอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัทปีฏิบตัิในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนกังานในหนา้ทตี่างๆ 

เพอืการกา้วสู่ตาํแหน่งทีสงูขึน 

 .  คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีเขา้รบัตาํแหน่งในบริษัทเป็น

ครงัแรก 

 .  คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสียง 

 .  คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมี้การติดตามและประเมินการกาํกบัดูแลกิจการดว้ยการ

จดัใหมี้คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

 

 บริษัทฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั   

ซือสัตยส์ุจริต  จัดใหมี้การกาํกับดูแลกิจการทีดี  โดยไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรม

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานเป็นลายลกัษณอ์กัษรซงึไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ 

แจกให้แก่กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  พนักงาน พรอ้มทังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ    นอกจากนี 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนรว่มในการกาํหนดวิสยัทศัน ์   และพนัธกิจของบริษัทฯ     เพอืใหผู้บ้ริหาร  

และพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทางเดียวกนั กาํกบัดแูลการทาํงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    
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และระเบียบต่าง ๆ เพอืประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้   

 ปีทีผ่านมา  บริษัทฯ ไม่มีประวตัิการกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสยีง 

 ( ) การควบคมุและตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัต่อการ 

ควบคมุและตรวจสอบภายในอนัจะก่อใหเ้กิดการกาํกบัดแูลกิจการทดีี  มกีารกาํหนดโครงสรา้งองคก์ร  ม ี

การแบ่งแยกหนา้ที      กาํหนดความรบัผิดชอบ    และอาํนาจการอนุมัติระดับต่าง ๆ  เป็นลายลักษณ์

อกัษร    นอกจากนี  มีการแบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน  บัญชี   ผูเ้ก็บเอกสาร   และผูต้รวจ

สอบ   เพือใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ทีและความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน      และพฒันาบคุลากรใหมี้ความรูใ้น

หนา้ทีของตนอย่างถูกตอ้งและสมาํเสมอ เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ทีของแต่ละ

หน่วยงาน คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตงัสาํนกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ  

โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  เพือทาํหนา้ทีตรวจสอบประเมินผลและ

ติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบดงักล่าว ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ  มีความเป็นอิสระ  สามารถทาํหนา้ที

ตรวจสอบ  และ ถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดอย่าง

มีประสิทธิผลและโปร่งใส    มีการประชุมร่วมกันระหว่างผูต้รวจสอบกับผูป้ฏิบัติงานทุกครงัหลงัจากการ

ตรวจสอบแล้วเสร็จ   จะสรุปปัญหาทีเกิดขึนและนาํไปปรบัปรุง   เพือให้การปฏิบัติงานไดผ้ลดียิงขึน      

เป็นการแบ่งปันความรูแ้ลกเปลียนประสบการณ ์  และประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง     ซงึเป็นการสรา้ง

ความรบัผิดชอบให้เกิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน     ทําให้สามารถรับรูปั้ญหาและ

ขอ้บกพร่องอย่างทนัเวลา   เพือกาํหนดแนวทางปรบัปรุงงานและติดตามการแก้ไขใหเ้กิดประสิทธิภาพ          

และนาํเสนอผลของการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพอืแลกเปลยีนขอ้คิดเห็นเกียวกับ

แนวคิดในการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป      เพอืใหบ้ริษัทฯ  มีระบบการควบคุม

ภายใน     และระบบการตรวจสอบภายในทดีีเหมาะสมกบัธุรกจิของบริษัทฯ    

     คณะกรรมการบริษัท      กาํหนดใหมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในเป็นประจาํทุกปี อย่างนอ้ยปีละ  ครงั   ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครงัที    เมือวนัที  

กุมภาพันธ์  คณะกรรมการบริษัทซึงรวมกรรมการตรวจสอบทัง  คน ได้ทาํการประเมินระบบ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ ประจาํปี   และมีความเห็นรว่มกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน

ทีเพียงพอเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินงานในปัจจบุนั  
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 ( ) การบริหารความเสียง บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสียงแต่ บริษัทฯ ม ี

คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ทีกลนักรองและรบัผิดชอบการบริหารความเสียงต่าง ๆ และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ทีติดตามและตรวจสอบอีกดา้นหนึงดว้ย     ทาํใหเ้ชอืมนัไดว้่าการบริหารความเสียงของ

บริษัทฯ อยู่ในเกณฑท์นี่าไวว้างใจไดร้ะดบัหนึง  และบริษัทฯ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ทีความรบัผิดชอบอย่าง

ชัดเจน  โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผูต้รวจสอบภายในกับผูป้ฏิบัติงานทุกครงั   เพือสรุปปัญหาที

เกิดขึนและนําไปปรับปรุงให้มีการควบคุมความเสียงทีตรงกับปัญ หาที เกิดขึน และรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริษัทฯ มีมาตรการดา้นความ

เสียงเพียงพอหรือไม่ เพือปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯนอกจากนี  บรษิัทฯ มีการทบทวนและ

กาํหนดมาตรการควบคมุภายในและป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขนึ  โดยใหค้วามสาํคญักับสญัญาณ

เตือนภยัล่วงหนา้และความผิดปกติทีมีนยัสาํคญั  

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของ

ผูส้อบบัญชี  ไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One 

Report) โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าทีทีสาํคัญ  เช่น  การเปิดเผย

จาํนวนครงัของการประชุมในรอบปี   การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายใน   การทาํรายการ

ระหว่างกัน  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี   การสอบทานรายงานทางการเงิน   การดแูลดา้นการปฏิบตัิตามกฎ

และระเบียบ  มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ โดยรวม 
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  . โครงสรา้งการกาํกับดูแลกิจการและขอ้มูลสาํคญัเกยีวกับคณะกรรมการ  

      คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอืนๆ  

 

7.1  โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ  

 ขอ้มลู ณ วนัที  มกราคม  
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.  ข้อมูลเกียวกบัคณะกรรมการบรษิัท 

 โครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุด

ย่อยอีก 2   ชดุ   ชว่ยกลนักรองงานทีมีความสาํคญั   คือ    คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ)   เป็นผูบ้ริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร   และผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ   มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของณะกรรมการ

ชดุต่าง ๆ  และของกรรมการผูจ้ัดการไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในกฎบตัร    และในอาํนาจหนา้ทีและความ

รบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการซงึไดร้บัการอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 13 เมือวนัที  

26  ธันวาคม  2551    มีเลขานุการบริษัททาํหนา้ทตีามทีกฎหมายกาํหนดและตามทีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 

 คณะกรรมการบริษัท จดัตงัขึนทาํหนา้ทีกาํกบัดแูลกิจการทดีีเพอืประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  มติณะกรรมการ 

บริษัท และมติทีประชมุผูถ้ือหุน้  ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซือสตัยส์จุริตเยยีงวิญ ชูนผูป้ระกอบ  

ธุรกิจเช่นนัน จะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียวกันดว้ยอาํนาจต่อรองทางการค้าทีปราศจาก

อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน  คน ซงึเป็น

จาํนวนทีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีป็นผูบ้ริหาร 

โดยตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย   ใน  ของกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  คน โดย ณ วนัท ี

 ธันวาคม  คณะกรรมการมจีาํนวน  คน ประกอบดว้ย 

- กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร  คน (รอ้ยละ  ของกรรมการทงัคณะ) 

- กรรมการทเีป็นผูบ้ริหาร  คน (รอ้ยละ  ของกรรมการทงัคณะ) 

- กรรมการอสิระ  คน  (รอ้ยละ  ของกรรมการทงัคณะ) 

- กรรมการทเีป็นเพศหญิง  คน  

 ทังนี รายชือ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการทเีป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอสิระ  ปรากฎในหวัขอ้ “รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้

อาํนาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท” รวมทงัไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซดข์องบริษัทฯ ดว้ย 
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     7.2.2  ขอ้มลูคณะกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคมุบริษัท  

 รายชือคณะกรรมการ ณ วนัท ี  ธนัวาคม  ประกอบดว้ย 

กรรมการบริษทัทมีีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทัฯ  กรรมการบริษัทสองในหา้คนนีลงลายมอืชือ 

รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

  .    นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา .    นางประวรา          เอครพานิช 

 .    นางสพุร               ภวสนัต ์        .    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร 

 .    นางสาวพชัรี  คงแกว้ 

รายชอืกรรมการ      ตาํแหน่ง 
วันทเีรมิ 

ดาํรงตาํแหน่ง 

. นายปณิธาน       ปวโรฬารวิทยา     ประธานกรรมการ, 

    กรรมการสรรหาและกาํหนด 

    ค่าตอบแทน 

 2555 

. นางประวรา       เอครพานิช     กรรมการ,  

    ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร, 

    กรรมการผูจ้ดัการ, 

    กรรมการสรรหาและกาํหนด 

    ค่าตอบแทน 

 2546 

 2559 

 

. นางสพุร            ภวสนัต ์     กรรมการ, กรรมการบริหาร   พฤษภาคม  

. นางกลัยา           ไวยานนท ์     กรรมการ   เมษายน  

. นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร     กรรมการ   เมษายน  

. นางสาวพชัรี      คงแกว้       กรรมการ, กรรมการบริหาร   สิงหาคม  

. ดร. เพญ็นภา     ธนสารศิลป์     กรรมการอสิระ, 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  พฤษภาคม  

 

. นายภชุชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์     กรรมการอิสระ,  

    กรรมการตรวจสอบ 

 2546 

. นายกฤษณ ์        ณ ลาํเลียง 

 

    กรรมการอิสระ, 

    กรรมการตรวจสอบ 

 2558 

. นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์     กรรมการอสิระ  2555 
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 . .  ข้อมลูเกยีวกับบทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการ 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบรษิัท 

  กรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าทีชัด เจนและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหเ้รอืงต่อไปนีเป็นอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท ซึงสอดคลอ้ง

กบักฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติประชมุผูถ้ือหุน้ และมติทีประชมุคณะกรรมการ โดยยดึหลกัความ

รบัผิดชอบ (Accountability) ความระมดัระวงั (Duty of Care) และความซือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 

ดงันี 

.  แต่งตัง ถอดถอน มอบอาํนาจหนา้ทีใหแ้ก่ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการ

 ชดุต่าง ๆ  และ/หรือ บคุคลอนืใดไปปฏิบตัิ 

.  อนมุตัิการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงนิ     ในวงเงนิส่วนทีเกินอาํนาจคณะ 

 กรรมการบริหาร 

.  อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเชอื ในวงเงนิส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

.  อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั   และ/หรือ หลกัทรพัยอื์นใด ในวงเงนิส่วนที 

   เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

.  อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสินทรพัยถ์าวร    ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการ 

   บริหาร 

 .  อนมุตัิการปรบัสภาพ  ทาํลาย  ตดับญัชี  ซงึสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยท์ีไม่มตีวัตนท ี

  เลิกใช ้ ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย เสือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่า

  ทางบญัชีรวม   ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

 .  อนุมตัิการปรบัสภาพราคา  การทาํลาย  ซงึวตัถดุิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ

       หรือลา้สมยั  ซงึจะทาํใหมี้มลูค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนทเีกินอาํนาจคณะ 

  กรรมการบริหาร  

.  อนมุตัิการประนีประนอม   การระงบัขอ้พิพาท  โดยอนญุาโตตลุาการ  การรอ้งทุกข ์   

 การฟ้องรอ้งคดีและ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ  

 สาํหรบัเรืองทีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้และ/หรือทีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ ทีมีทุนทรพัย์

 เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

.  เสนอการเพมิทนุ  หรือลดทนุ  หรือการเปลยีนแปลงมลูค่าหุน้   การแกไ้ข   เปลยีนแปลง 

 หนงัสือบริคณหส์นธิ    ขอ้บงัคบั   และ/หรือ วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ต่อผูถ้ือหุน้ 
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. อนมุตัิการก่อตงั   ควบรวม   หรือเลิกบริษัทย่อย  

. มอบอาํนาจใหแ้กฝ่่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอนืใด ทาํการ 

   แทนได ้

. มีอาํนาจเชญิฝ่ายจดัการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังานของบริษัทฯ  ทเีกยีวขอ้งมาชแีจงให ้

   ความเห็นรว่มประชมุ  หรือส่งเอกสารตามทเีห็นว่าเกยีวขอ้งจาํเป็น 

. ปรกึษาผูเ้ชยีวชาญ   หรือทีปรกึษาของบริษัทฯ  (ถา้มี)  หรือจา้งทปีรกึษา หรือผูเ้ชยีวชาญ 

   ภายนอกในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัทฯ 

. แต่งตงัและถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

 

  หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

  .  กาํหนดทิศทาง เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

  .  อนมุตัิแผนงาน  และงบประมาณประจาํปี  รวมทงักาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ 

  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  และแผนงานทีกาํหนดไว ้ อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 

  ประสิทธิผล 

  .  ส่งเสริมใหจ้ดัทาํ นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณธุรกิจ ทีเป็น 

  ลายลกัษณอ์กัษร  เพอืใหก้รรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร   และพนกังาน  ใชเ้ป็นแนวทางในการ

  ปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจและติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั 

  .  จดัใหมี้ระบบควบคมุภายในทีเพียงพอ เหมาะสม   เพือใหม้นัใจว่าการทาํรายการต่าง ๆ ได ้

  รบัอนุมตัิจากผูมี้อาํนาจ  มกีารสอบทานและจดัทาํบญัชีทถีูกตอ้ง  ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ 

  ทีสามารถป้องกนัการนาํทรพัยส์ินของบริษัทฯ ไปใชใ้นทางมชิอบ 

  .  การทาํรายการทอีาจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน ์ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ   

  มีแนวทางทีชัดเจนและเป็นไปเพือผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้   โดยผูมี้ส่วนได้

  เสีย ไม่มสี่วนรว่มในการตดัสินใจ และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกียวกบัขนัตอนการ 

  ดาํเนินการ และ การเปิดเผยขอ้มลูของรายการทีอาจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชนใ์ห้

  ถกูตอ้ง 

  .  ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลว้  

  และไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  .  รบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้ือหุน้  และผู ้
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  ลงทนุ   อย่างถกูตอ้ง   มีมาตรฐาน   และโปรง่ใส 

 .  รบัทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

  .  เรยีกประชมุผูถ้ือหุน้ โดยกาํหนด วนั เวลา สถานท ีและระเบียบวาระการประชมุผูถ้ือหุน้ 

  ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงนิปันผล (หากมี)   และความเห็นของคณะกรรมการ 

  บริษัท เกยีวกบั เรืองทีเสนอต่อผูถ้ือหุน้ในระหว่าง  วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละ

  ครงั บริษัทฯ จะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ  ณ  

  สาํนกังานใหญ่   และ สาํนกังานสาขา ของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า  วนั  ก่อนวนังดรบั

  ลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ กาํหนดวนัเพือกาํหนด รายชือผูถ้ือหุน้ (Record Date : RD)  

  ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้ ไม่เกิน  เดือน และกาํหนดวนั ปิดสมุดทะเบียนพักการ

  โอนหุน้  วนั ในวนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายชอืผูถ้ือหุน้  เพอืรวบรวม รา ย ชื อ ต า ม

  มาตรา   ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์  และ ตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี เพือสิทธิในการเขา้ร่วม

  ประชมุผูถ้ือหุน้และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 . จดัทาํรายงาน   “ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ”   

  โดย เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  

  One Report) 

             . ติดตามดแูลเอกสารทจีะยนืต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้ง  เพือใหม้นัใจว่าไดแ้สดง 

  ขอ้ความ  หรือลงรายการเป็นไปโดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูทีปรากฏอยู่ในสมุดบญัชีทะเบียน 

  หรือ เอกสารอนืใดของบริษัทฯ 

 . อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอืน 

    . ปฏิบตัิการอนืใด  ทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามทีคณะกรรมการบริษัท  เห็น 

    สมควร 

 

 .  ขอ้มูลเกียวกับคณะกรรมการเฉพาะเรอืง 

  . .  คณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษัททีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และมีความเป็นอิสระจาํนวน    คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ         

เพือทาํหนา้ทีสนับสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการกาํกับดูแลกิจการทีดี  โดยเฉพาะ

ดา้นกระบวนการรายงานทางการเงนิ  ระบบควบคมุภายใน  กระบวนการตรวจสอบ  และการปฏิบตัิตาม 
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กฎหมายและขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง   ดงัรายชือต่อไปน ี

 

* นายประเสริฐ ภทัรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากตาํแหน่งในวนัที  มีนาคม  

* ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในวันที  พฤษภาคม  เป็นผู้มี

ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

* นายเสริมวงศ ์ธนสารศิลป์ ไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือวันที  พฤษภาคม  แต่ยังคง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

* นายกฤษณ ์ณ ลาํเลียง ไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมอืวนัที  พฤษภาคม   
 

  อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 .  กาํหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยู่ในแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี   

  คณะกรรมการบริษัท  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  .  มอีาํนาจเชญิ ผูบ้ริหาร  ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษัทฯ   ที 

   เกยีวขอ้งมาชแีจงใหค้วามเห็นรว่มประชมุ หรือส่งเอกสารตามทเีห็นว่าเกยีวขอ้งจาํเป็น 

   ตลอดจนเขา้ถงึขอ้มลูไดท้กุระดบัขององคก์ร 

  .  มีอาํนาจในการตรวจสอบผูท้ีเกียวขอ้ง และเรอืงทีเกียวขอ้ง ภายในขอบเขตของอาํนาจและ

   หนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  .  ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรกึษาของบริษัทฯ (ถา้มี)   หรือจา้งทีปรึกษา หรือผูเ้ชียวชาญ

       ภายนอก   ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัทฯ  
 

 

 

 

 

รายชอื             ตาํแหน่ง 
     วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  * .  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก   ประธานกรรมการตรวจสอบ  ส.ค. -  ม.ีค.   

  * . ดร.เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  พ.ค. -เม.ย.  

  .  นายภชุชงค ์ วนิชจกัรว์งศ ์                  กรรมการตรวจสอบ เม.ย. - เม.ย.  

  *4. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์    กรรมการตรวจสอบ            เม.ย. -  พ.ค.  

  *5. นายกฤษณ ์ ณ ลาํเลียง   กรรมการตรวจสอบ  พ.ค.  - เม.ย.  
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  หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  .  สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

  .  สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control)  และระบบการ 

       ตรวจสอบภายใน  (internal audit)    ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณา 

   ความ เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ 

   พิจารณาแต่งตงั   โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   หรือหน่วยงานอืน

   ใดทีรบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

  .  สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนด 

  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

  .  พจิารณา   คดัเลือก   เสนอแต่งตงับคุคลซงึมคีวามเป็นอิสระ  เพอืทาํหนา้ทเีป็นผูส้อบบญัช ี

  ของบริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว      รวมทงัเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบ

  บญัชี   โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

 .  พิจารณารายการทเีกยีวโยงกนั  หรือรายการทีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   ให ้

  เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงัน ีเพอืให ้

  มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ 

  .  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ  

  ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบ  

  ดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น  เป็นทเีชอืถือไดข้องรายงานทางการเงนิ 

 ของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกยีวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกิจ

 ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    และการเขา้รว่มประชมุของ 

 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวม ทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตั ิ

 หนา้ทีตามกฎบตัร  (charter) 

(ซ) รายการอนืทีเห็นว่าผูถ้ือหุน้และผูล้งทนุทวัไปควรทราบ    ภายใตข้อบเขตหนา้ท ี

 และความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 .  ในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือ

  การกระทาํดงัต่อไปนี     ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ

  ดาํเนินงานของบริษัทฯ   ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   

  เพอืดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการทเีกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

  (ข) การทจุริตหรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  ขอ้กาํหนดของตลาด

   หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

          หากคณะกรรมการบริษัท  หรือผูบ้ริหาร  ไมด่าํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลา

 ทีกาํหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํดังกล่าว ต่อ

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 .  สนบัสนนุและติดตามใหบ้ริษัทฯ มรีะบบการบริหารความเสียงอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 .  ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

       เพอืพจิารณาอนมุตั ิ

  . ปฏิบตัิการอนืใดตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะ  

       กรรมการ ตรวจสอบ   โดยอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมาย 

  ในการปฏิบตัิหนา้ทีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะ 

 กรรมการบริษัทโดยตรง  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของ

 บริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 

  ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอย่างนอ้ย

 ไตรมาสละ  ครงั ในปี  คณะกรรมการตรวสอบมีการประชุมรวมทังสิน  ครัง กรรมการ

 ตรวจสอบส่วนใหญ่ทีดาํรงตาํแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน เขา้ร่วมประชุมครบทุกครงั ทงันี คณะกรรมการ

 ตรวจสอบไดร้ายงานผบการปฏิบตัิงานประจาํปีไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
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  . .  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษัทจาํนวน   คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ทีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการกาํกบัดแูลกิจการที

ดี 

  การสรรหา       เพือสรรหา พิจารณาและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท   ทังนี เพือใหม้ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่าง

โปรง่ใส   

  การกาํหนดค่าตอบแทน  เพอืพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย  และรูปแบบค่าตอบแทนของ 

กรรมการบริษัท   ทงัน ี  เพือใหม้นัใจไดว้่าบริษัทฯ มกีารพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 

ดงัรายชือต่อไปน ี

รายชอื ตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

.นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

เม.ย. - เม.ย.  

2.นางประวรา   เอครพานิช กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                    เม.ย. - เม.ย.  

3.นางสพุร  ภวสนัต ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เม.ย. - เม.ย.  

 

  อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

  .  มีอาํนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ  ทีเกียวขอ้งมาชีแจง  ใหค้วามเห็นร่วม

   ประชมุ หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกยีวขอ้งจาํเป็น 

  .  ปรกึษาผูเ้ชยีวชาญ หรือ ทีปรกึษาของบริษัทฯ  (ถา้มี) หรือ จา้งทปีรกึษา  หรือผูเ้ชยีวชาญ 

   ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัทฯ 

  หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  การสรรหา           

  .  พจิารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมทจีะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

  .  ตรวจสอบประวตัิ และขอ้มลูต่าง ๆ ของบุคคลทไีดร้บัการคดัเลือก โดยคาํนึงถึงความรู ้  

   ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณุสมบตัิที 

   เหมาะสม  โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

  . จดัทาํความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพอืใชป้ระกอบการพจิารณา 
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  . เสนอชอืบคุคลทีไดร้บัการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพอืพจิารณา 

  . ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และนาํเสนอต่อ

    คณะกรรมการบริษัทเพอืพจิารณาอนมุตั ิ

  . ปฏิบตัิการอนืใด  ตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

   

  การกาํหนดค่าตอบแทน 

  .  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี 

  .  พจิารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบริษัท    โดยพิจารณาจากผลการ 

   ดาํเนินงานของบริษัทฯ   วงเงนิค่าตอบแทนทไีดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้   และ 

   จาํนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผ่านมา เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

   และนาํเสนอต่อทีประชมุผูถ้ือหุน้เพืออนมุตัิ 

  .  พจิารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงาน   

   อาํนาจหนา้ที    และปริมาณความรบัผิดชอบ    ภายในวงเงินทผีูถ้ือหุน้ไดอ้นมุตัิ    และ 

   นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพอือนมุตัิ 

  .  พจิารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  (ทีมิไดด้าํรง 

   ตาํแหน่งกรรมการบริษัท)  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน  อาํนาจ  หนา้ที  และ 

   ปริมาณความรบัผิดชอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพอือนมุตัิ 

  .  ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และนาํเสนอต่อ 

   คณะกรรมการบริษัทเพอืพจิารณาอนมุตั ิ

  . ปฏิบตัิการอนืใด ตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

  . .  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตังกรรมการบริษัท   และ/หรือบุคคลอืนทังทีมีฐานะเป็น

พนักงาน  หรือลูกจา้งของบริษัทฯ   และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร    ทังนี  ตอ้งมี

ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทจีะทาํหนา้ทีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี   มีฐานะ

เป็นฝ่ายจัดการ  ทาํหนา้ทีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามทีไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัท  ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซือสัตย์สุจริต  เยียงวิญ ูชนผูป้ระกอบธุรกิจ เช่นนันจะพึง

กระทาํภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั    ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทปีราศจากอิทธิพล ในการทตีน 
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มีสถานะเป็นกรรมการบริหาร    มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า    คน     ดงันี    
 

 

รายชือ                       ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ เมษายน - เมษายน  

.  นางประวรา        เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ เมษายน - เมษายน  

.  นางกลัยา            ไวยานนท ์

4.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร 

. นางสุพร               ภวสันต ์

. นางสาวพชัรี         คงแกว้ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

เมษายน  - เมษายน  
 
  

 อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1.  แต่งตงั  ถอดถอน  โยกยา้ย  พจิารณาความดีความชอบ  ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทน 

  และสวสัดิการ แก่พนกังานระดบัต่าง ๆ 

 2.  แต่งตงั ถอดถอน คณะทาํงานอนืใดเพอืดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ 

 3.   ออกระเบียบ ประกาศว่าดว้ยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรรมการ 

  บริหาร และ/หรือ พนกังานผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหาร เป็นผูล้งนามอนมุตัิเบิกจา่ย 

  สินทรพัยข์องบริษัทฯ ได ้

4.  อนมุตัิการเขา้ทาํนติิกรรมทมีิใช่ธุรกรรมทางการเงนิในวงเงินแต่ละครงัไมเ่กินจาํนวนท ี

   กาํหนด 

 5.  อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเชอื   ในวงเงินแต่ละครงัไมเ่กินจาํนวนทกีาํหนด 

 6.  อนมุตัิการลงทนุ  ขายเงนิลงทนุในหุน้สามญั  และ/หรือหลกัทรพัยอื์นใด ในวงเงินแต่ละ 

   ครงัไม่เกิน จาํนวนทีกาํหนด 

 7.  อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสินทรพัยถ์าวร    ในวงเงินแต่ละครงัไมเ่กินจาํนวนทกีาํหนด  

 8.  อนมุตัิการปรบัสภาพ ทาํลาย ตดับญัช ีซงึสินทรพัยถ์าวร และสินทรพัยท์ไีม่มตีวัตนท ี

   เลิกใช ้ ชาํรุด  สญูหาย  ถกูทาํลาย  เสือมสภาพหรือลา้สมยั  ไมส่ามารถใชง้านได ้ มี 

 9.  อนมุตัิการปรบัสภาพ ราคา การทาํลาย ซงึวตัถดุบิและ/หรือ สินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ   

   หรือลา้สมยั   ซงึจะทาํใหมี้มลูค่าทางบญัชีลดลงไมเ่กินครงัละจาํนวนทกีาํหนด 

 10. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ  การรอ้งทกุข ์  การ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

124 

 

   ฟ้องรอ้งคดี และ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพจิารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ   

   สาํหรบัเรอืงทีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ ทีมีทนุทรพัยไ์มเ่กินจาํนวนทกีาํหนด และ/หรือ    

   ทีเป็นปกติวิสยัทางการคา้ทีมทีนุทรพัยไ์ม่เกินจาํนวนทีกาํหนด 

 11. มอบอาํนาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษัทฯ   หรือบคุคลอนืใดทาํการแทนได ้

 12. มีอาํนาจเชญิผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ทีเกยีวขอ้ง   มาชแีจงใหค้วามเห็นรว่ม 

   ประชมุหรือส่งเอกสารตามทเีห็นว่าเกยีวขอ้งจาํเป็น 

13. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ หรือทีปรึกษาของบริษัทฯ (ถา้มี) หรือจา้งทีปรึกษา  หรือผูเ้ชียวชาญ 

  ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัท 

14. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอนืใดตามทเีห็นสมควร 

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.   เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.   รบัผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย 

  ทางธุรกจิของบริษัทฯ 

3. รบัผิดชอบในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ   และส่งเสริมใหมี้การ 

  คิดคน้นวตักรรมอย่างต่อเนอืง 

4. รบัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ

 ของบริษัทฯ  มติทีประชุมผูถ้ือหุ้น   มติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนระเบียบ

 ปฏิบตัิทีเกยีวขอ้ง 

5.  กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรบัผิดชอบได ้โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการที   

    ต่อทีประชมุคณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 

6.  ดแูลใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงนิ   เพอืใหผู้ส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบ   และ/หรือ 

  สอบทาน  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  ตามลาํดบั 

7. พิจารณาเรืองทีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมตัิต่อไป 

. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

  เพอืพจิารณาอนมุตั ิ

. ปฏิบติัการอนืใด ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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 อาํนาจ  -  หน้าทขีองกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตังกรรมการผูจ้ัดการ โดยมีอาํนาจหน้าทีและความ

รบัผิดชอบ ดงันี 

 1.  มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ์

      ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติทีประชมุผูถ้ือหุน้ มติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท มติทีประชมุ 

      คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิทเีกยีวขอ้ง 

 2.  มีอาํนาจในการสงัการดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นและสมควร เพือใหก้ารดาํเนินการตามขอ้ 1.  

      สาํเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรืองสาํคญัใหร้ายงาน และ/หรอื แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท 

      และ/หรือ  คณะกรรมการบริหารรบัทราบ 

 3.  มีอาํนาจบงัคบับญัชาบรรจแุต่งตงั ถอดถอน โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบมาตรการ 

      ทางวินยั ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทงันกีารดาํเนินการต่าง  

      ๆ  ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

 4.  มีอาํนาจออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของบริษัทฯโดยไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย 

      ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสงัและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  

      คณะกรรมการบริหาร 

 5.  มีอาํนาจอนุมตัิการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงนิในวงเงินแต่ละครงัไมเ่กิน 

      จาํนวน 1 ลา้นบาท 

 6.  มีอาํนาจอนมุตัิเงินลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/หรือ หลกัทรพัยอื์นใดทอีอก โดย 

      บริษัทอนืในวงเงนิแต่ละครงัไมเ่กินจาํนวน 1 ลา้นบาท 

 7.  มีอาํนาจอนุมตัิจดัหาและลงทนุในสินทรพัยถ์าวรแต่ละครงัไมเ่กินจาํนวน 1 ลา้นบาท 

 8.  มีอาํนาจอนุมตัิการปรบัสภาพ ทาํลาย ตดับญัชี   ซงึสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยท์ีไม่ม ี

      ตวัตนทีเลิกใชช้าํรุด สญูหาย ถกูทาํลาย  เสือมสภาพหรือลา้สมยัไมส่ามารถใชง้านไดมี้ 

      มลูค่าทางบญัชีรวมไมเ่กินจาํนวน 1 ลา้นบาท 

 9.  มีอาํนาจอนุมตัิการปรบัสภาพราคา   การทาํลายซงึวตัถดุิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือท ี

      เสือมสภาพ หรือลา้สมยัซงึจะทาํใหมี้มลูค่าทางบญัชลีดลงไมเ่กินจาํนวน 1 ลา้นบาท 

 10.เมอืมกีารดาํเนินการใด ๆ ตามขอ้ 5, 6, 7, 8, 9 ใหแ้จง้การดาํเนินการนนั ๆ แก่ 

      คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ  คณะกรรมการบริหารรบัทราบตามความเหมาะสมในการ 

      ประชมุครงัต่อไป 
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 11. มอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมาย  ใหบ้คุคลอนืปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้

 12. การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ ไมส่ามารถกระทาํไดห้ากกรรมการผูจ้ดัการ 

       อาจมสี่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษัทฯ  

 13. ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว  หากมีขอ้สงสยัหรือความไมช่ดัเจนในการใชอ้าํนาจหนา้ที 

       ตามทกีาํหนดน ี ใหเ้สนอเรอืงใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 14. ปฏิบตัิการอนืใด   ตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 

อาํนาจ  -  หน้าทขีองผู้บริหารรายอนื ๆ ทสีาํคัญ   มีดังน ี

 1.   มีหนา้ทีในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม   นโยบาย    กฎหมาย วตัถุประสงค ์   ขอ้บงัคับ

       ระเบียบบริษัทฯ  มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท  และ  มติทีประชุมผู้

      ถือหุน้  ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซอืสตัยส์จุรติ 

 2.  ดาํเนินกิจการงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทดีีที คณะกรรมการ

      บริษัทกาํหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิ

 3. อนื ๆ ตามทกีรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

     โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีตามความรบัผิดชอบ 

 

 .  ข้อมลูเกยีวกับผู้บริหาร  

  . .  รายชอืของผู้บริหาร 

  ณ วนัที  ธันวาคม  ผูบ้ริหารของบรษิัทฯ ตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุนมีจาํนวน  คน ซึงประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงทีผ่านมาปรากฎในหัวขอ้ “รายละเอียด

เกยีวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท และเลขานกุารบริษัท” 
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  รายชอืและจาํนวนหุน้บรษัิทฯ ของผูบ้ริหาร คู่สมรส/ผูท้ีอยู่กินดว้ยกนัฉันสามภีริยา และบุตรทยีงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

รายชอื ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นสามัญ 

ณ วันท ี  

ม.ค.  

ณ วันท ี  

ธ.ค.  

เพมิ(ลด) 

ระหว่างปี 

.นายปณธิาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

1,887,140 2,313,840 426,700 

.นางประวรา   เอครพานิช กรรมการ, กรรมการ

ผูจ้ดัการ, ประธาน

เจา้หนา้ทบีริหาร, กรรมการ

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

1,746,428 1,796,428 50,000 

3. นางสาวพชัรี คงแกว้ กรรมการ, 

กรรมการบริหาร, 

- - - 

. นางสาวสภุาภรณ ์เข็มเงิน เลขานกุารบรษิัท และ  

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน 

- - - 

5. นางสาวนพรตัน ์ สุดเสมอใจ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนษุย ์

- - - 

 

 .   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาวงเงินและการจดัสรร

ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  อาํนาจหนา้ที  

ความรบัผิดชอบ   วงเงนิค่าตอบแทนทไีดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้  และจาํนวนเงินค่าตอบแทนท ี

จ่ายในปีทีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัปฏิบตัิอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพอืนาํเสนอต่อทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทพจิารณา และนาํเสนอต่อทีประชมุผูถ้ือหุน้เพอือนุมตัิ    

  ทงัน ีทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครงัท ี   เมอืวนัท ี  เมษายน    ไดอ้นมุตัิวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท อตัราไม่เกินปีละ  ลา้นบาท และไดจ่้ายไปเป็นจาํนวนเงนิทงัสิน ,  

บาท เป็นค่าเบียประชมุกรรมการบริษัท     
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  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

          เป็นไปตามหลกัการและนโยบายของบริษัทฯ  โดยพจิารณาจากผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ 

และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละคน    ซงึจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงนิเดือน เบียประชมุ    

เงินอดุหนนุ และเงนิตอบแทนการเกษียณอาย ุโดยไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ในหวัขอ้คา่ตอบแทน

กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร   

  การทีจะรกัษาผูบ้ริหาร  และพนกังานใหอ้ยู่กบับริษัทฯ     ไมไ่ดข้นึอยู่กบัค่าตอบแทนอย่าง

เดียว ยงัมปัีจจยัอนื ๆ  เชน่  ความจริงใจ ความเขา้ใจ เป็นตน้  ดงันนั  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่พนกังาน   

(ESOP)  มิใช่เป็นปัจจยัในการรกัษายดึเหนียวใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีความจงรกัภกัดีอยู่กบับริษัทฯ

  ค่าตอบแทนทไีดจ่้ายใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู มีดงันี 

 ปี  ปี  

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน(บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ(บาท) 

เงินเดือน 5 3,689,900 5 3,582,800 

โบนสั - - 

ค่าตอบแทนอนื* 300,020 188,936 

รวม 3,989,920 3,780,965 

*เงินสมทบกองทนุสาํรองเลียงชพี กองทนุประกนัสงัคม และ ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 ในปี  ผลตอบแทนรวม (เงนิเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุ

สาํรองเลียงชพีและผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงานบริษัทฯ รวมจาํนวนทงัสิน .  บาท 

 

 .   ข้อมูลเกียวกับพนักงาน 

  . .  จาํนวนพนักงาน 

  ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทฯ มจีาํนวนพนกังานและลกูจา้งประจาํ รวมทงัพนักงาน

ปฏิบตัิงานสมทบ จาํนวนทงัสนิ   คน โดยแบง่ตามประเภทของพนักงาน ดงัต่อไปนี 
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จาํนวนพนกังาน 

ประเภท จาํนวน(คน) 

. พนกังานประจาํชาวไทย 195 

. พนกังานสญัญาจา้งชาวไทย 6 

รวม 201 

 

จาํนวนพนกังานในแตล่ะกลุ่มงานหลกั 

Function Group 
พนกังานประจาํ

ชาวไทย 

พนกังานสญัญาจา้ง

ชาวไทย 

. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 4 1 

. กลุ่มงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 8  

. กลุ่มงานการเงินและบญัช ี 8  

.กลุ่มงานทรพัยากรบคุคล  

   กิจการองคก์รและกาํกบัดแูล 

. กลุ่มงานขายปลีก 

6. กลุ่มงานขายออนไลน ์

. กลุ่มงานขายองคก์ร 

. กลุ่มงานธุรกิจใหม ่

. สายงานตรวจสอบ 

. สายงานความปลอดภยั มนัคง  

      ชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

3 

 

130 

33 

4 

2 

2 

1 

 

 

4 

 

1 

รวม 195 6 

    

  . .   นโยบายในการพัฒนาทรพัยากรบุคคล  

  เพอืพฒันาขีดความสามารถขององคก์รและบคุลากรของบริษัทฯ ใหพ้รอ้มรองรบัการเติบโต

และการเปลียนแปลงของธุรกิจทงัในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงมาตรฐานการทาํงานใหม่ๆ  ทีเกิดขึน

ในปัจจบุนัและอนาคต บริษัทฯ มแีนวทางในการจดัการฝึกอบรมและพฒันาแบบมุ่งขีดความสามารถ เพอื

เรง่ใหบ้คุคลากรมปีระสิทธิภาพมากขึน ในปี  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การพฒันาพนกังานในรูปแบบตา่งๆ  
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โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมภายในและภายนอกองคก์ร ดงัน ี 

   )  การฝึกอบรมภายในองคก์ร บริษัทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทกุระดบั

ไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถและเทคนิคเฉพาะดา้นตามตาํแหน่งงาน  เช่น หลกัสตูรการขายสินคา้

ผ่านชอ่งทางออนไลน ์   

   )  การฝึกอบรมภายนอกองคก์ร ถึงแมจ้ะยงัอยูใ่นช่วงการระบาดของโควิด-  

เพอืสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูบ้ริหารทกุระดบัมีการพฒันาทนัต่อการเปลียนแปลงภายนอก โดยการ

อบรมมีการเปลียนแปลงรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน ์มากขึน จึงสนบัสนนุใหพ้นกังานไดเ้ขา้รบัการ

อบรมเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน เชน่ การอบรมมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม,่  

การคาํนวณผลประโยชนพ์นกังาน,  Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for 

Executives  

 

 .   ขอ้มูลสาํคัญอืนๆ 

  . .  เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท   แต่งตัง   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน   ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ

บริษัท โดยนางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน จบการศึกษาดา้นบัญชี เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ รวมถึงมี

ประสบการณอื์นๆ ในงานเลขานกุารบริษัท และไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทสีาํคญัทีเป็นประโยชนต์่อ

การปฏิบัติหน้าทีอย่างครบถ้วน โดยรายละเอียด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติ และการอบรมของ

เลขานุการบรษิัท ปรากฎในหวัขอ้ “รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 

และเลขานกุารบริษัท”  

  เลขานกุารบริษัท มีขอบเขตหนา้ทคีวามรบัผิดชอบ  ดงันี 

  . จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี 

   - ทะเบียนกรรมการ 

   - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท   

   และรายงานประจาํปีของบริษัทฯ 

   - หนงัสือนดัประชมุผูถ้อืหุน้  และรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ 

  .  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรอืผูบ้รหิาร 

  .  ดาํเนินการอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

  .  ดาํเนินการอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  เพือสนบัสนนุใหก้ารกาํกบัดแูล 
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  กิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

  นอกจากนี    ยังให้คาํแนะนาํเบืองต้นแก่กรรมการบริษัท   ผู้บริหาร  เกียวกับข้อกฎหมาย  

ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ   ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลและ

ประสานงานดา้นกฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง  รวมทังดาํเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่าง

ถกูตอ้ง 

  . .  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

  บริษัทฯ ไดจ้ัดตงัสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึน โดยมสีายการบงัคบับญัชา

และการรายงานขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจา้หนา้ที

บริหาร ทงันมีีรายละเอียดและขอบเขตหนา้ทแีละความรบัผิดชอบโดยสงัเขป ดงันี 

  ) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองคก์ร 

  ) การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีดิจทิลั 

  ) การตรวจสอบการทจุรติ 

  ) การรอ้งขอใหมี้การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 

  นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ ดาํรงตาํแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า เป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าทีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์การการทาํงาน ทีเกียวขอ้งกับหนา้ทีความรบัผิดชอบทงัดา้นงานตรวจสอบภายในโดยตรง 

ดา้นการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนดา้นการปรบัปรุงการทาํงานและการพัฒนา

ความสามารถของผู้ตรวจสอบทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของสายงานตรวจสอบและ

สนบัสนนุการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นอย่างดี 

  รายละเอียดเกียวกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฎในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) : รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท 

   

  . .  หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์

  รายละเอยีดปรากฎในหวัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 
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  7.6.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

   ในรอบปี  บริษัทฯ มีค่าตอบแทนการสอบบญัชี เป็นค่าสอบบญัชี (Audit Fee) จาํนวน

รวมทงัสิน , ,  บาท  

   

    สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชใีนระยะเวลา  ปีทผี่านมา (ปี - ) 

    ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงนิรวมของบริษัทฯ แบบไม่

มีเงือนไขตลอดระยะเวลา  ปีทผี่านมา 
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  . รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกจิการ 

 
 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการในรอบปีทผี่านมา 

     . .  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการ 

 . กรรมการอสิระ  

    นิยามกรรมการอิสระ  

     บริษัทฯ  ได้กําหนดนิยาม    “กรรมการอิสระ”    ของบริษัทฯ      เท่ากับข้อกําหนดตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี 

  (1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทงันี ใหน้ับรวม

การถือหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนั ๆ  ดว้ย 

  (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษา

ทีไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย   บริษัทรว่ม  บริษัทย่อย

ลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ ทงัน ีลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซงึเป็นผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ 

  (3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พนีอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรอืบคุคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

       (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงั ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทมีีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ ของผูท้ี

มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บั

แต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 
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        ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติ

เพือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ  หรือการให ้  

หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรือใหกู้ย้ืม คาํประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกัน

หนีสิน  รวมถึงพฤติการณอื์นทาํนองเดียวกนั  ซงึเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือ คู่สญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่อ

อีกฝ่ายหนึง ตังแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตงัแต่ยีสิบล้านบาทขึนไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทังนี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของ

รายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที

เกยีวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนงึปี

ก่อนวนัทมีีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

  (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี   ซงึมผีูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซงึรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที

ปรึกษากฎหมาย  หรือทีปรึกษาทางการเงิน  ซึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ   

บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ  และไมเ่ป็นผูถ้ือ

หุน้ทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

  (7) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึน เพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูถ้ือหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่     

  (8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมี

สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัย

กบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  (9)  ไม่มลีกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการ

ดาํเนินงานของ บริษัทฯ   ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง 

(9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ
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ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

  ความสัมพันธท์างธุรกิจหรอืการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระใน

รอบระยะเวลาบัญชีทผี่านมา 

  -ไม่ม-ี 

       

 ) การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ

เป็นรายบุคคลและมีพืนฐานความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   เพือคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมทีจะเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีตอ้งออกตามวาระ      ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือพิจารณาเลือกตงัเป็นรายบุคคล  

เวน้แต่กรณีทีมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   จะพิจารณาสรร

หาบุคคลเพือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการบริษัทในตาํแหน่งทีว่างลงตาม

ขอ้บังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามทีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน

กาํหนด  

  นอกจากนี บริษัทฯ  ยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอชือบุคคล เพือรบัการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด  ซงึสามารถดไูดจ้าก 

เว็บไซตข์องบริษัทฯ  (www.btnc.co.th) 

1. คณะกรรมการบริษทั 

 องคป์ระกอบและการเลอืกตัง  ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท ี  คณะกรรมการขอ้   และ 

กฎบตัร    ใหท้ปีระชมุผูถ้ือหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนตาํแหน่งกรรมการบริษัท   แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า   5   คน  

และเลือกตังบุคคลทีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทังต้องไม่มี

ลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการทมีีมหาชนเป็น

ผูถ้ือหุน้ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  และกรรมการบริษัท

ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการบริษัททังหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และมีจาํนวน

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

 วิธีเลือกตังกรรมการบริษัท  ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที  คณะกรรมการ ข้อ  

กรรมการบริษัทนนัใหท้ีประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตงั   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน ี

 (1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมคีะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 
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 (2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม ( ) เลือกตงับคุคลคนเดียว  

  หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด 

  ไม่ได ้

 (3) บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็น 

  กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการททีีประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั ในกรณีที 

  บคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา     มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน 

  กรรมการททีีประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั  ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช ี

  ขาด 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดที  คณะกรรมการ ขอ้  และ

กฎบตัร    กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงัใหก้รรมการบริษัทออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน

หนึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจาํนวนกรรมการบริษัททีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการบริษัททีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัใหจ้ับฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการบริษัทคนที

อยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการบริษัทซึงพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รบั

เลือกตงัใหม่ได ้

  (ข) การออกทมีิใช่การออกตามวาระ 

    .   ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ   หมวดท ี    คณะกรรมการ  ขอ้    และ     และกฎ

บตัร กาํหนดใหก้รรมการบริษัทพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงัน ี

     1.1  ตาย 

     1.2 ลาออก 

    1.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั 

     บริษัทฯ 

    1.4 ทีประชมุผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก 

    1.5 ศาลมคีาํสงัใหอ้อก 

และเมอืตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง   (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)   ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือก 

บุคคล ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนตาํแหน่ง

กรรมการบริษัททีว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทจะ

เหลือนอ้ยกว่า    เดือน    และจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการบริษัทไดเ้พยีงเท่าวาระทเีหลืออยู่ของกรรมการ 
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บริษัททีตนแทน 

 .    ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท ี  คณะกรรมการ ขอ้  กาํหนดใหท้ปีระชมุผูถ้ือหุน้ 

อาจลงมติใหก้รรมการบริษัทคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถ้ือหุน้ ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

กึงหนงึของจาํนวนหุน้ทถีืออยู่โดยผูถ้ือหุน้ทมีาประชมุและมสีิทธิออกเสียง   

           บริษัทฯ ไม่ไดก้ําหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุด เพราะเชือว่า

ความสามารถทางธุรกิจ  และความเชียวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ไดข้ึนอยู่กับอายุ  ตราบ

เท่าทีกรรมการบริษัททุกคนมีความตังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนา้ทีกรรมการบริษัท     ตามทีไดร้บั

ความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้    เพราะอาํนาจการตดัสินใจในการเลือกตงับคุคลเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทนัน เป็นสิทธิของผูถ้ือหุน้โดยแทท้ีจะคัดเลือกบุคคลเข้าทาํหน้าทีในการ

กาํหนดนโยบายและควบคมุการดาํเนินงานของบริษัทฯ แทนตน  
  

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบตัร  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  คน โดยทงัหมด

ตอ้งเป็นกรรมการบรษิัท และมคีุณสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุ ดงันี   

 1. ไดร้บัแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผูถ้ือหุน้ 

 2. เป็นกรรมการอิสระ 

 3. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการ 

  ดาํเนินการของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย   บริษัทรว่ม   บริษัทย่อยลาํดบั 

  เดียวกนั   หรือนิติบคุคลทอีาจมคีวามขัดแยง้ 

 4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั 

  เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 5. มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

 ทงัน ีตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึงคนทีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจะ 

สามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้

 ทังนี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้มีประกาศเปลียนแปลงคุณสมบัติกรรมการ

ตรวจสอบใหม่  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามทีไดมี้ประกาศเปลียนแปลงไปทกุ 

ประการ 
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 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี นับจาก

วนัทีมมีติแต่งตงั   และเมอืครบวาระแลว้  หากคณะกรรมการบริษัท  หรือทีประชมุผูถ้ือหุน้  ยงัไม่ไดมี้มติ

แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่  ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตัิหนา้ทีต่อไป จนกว่า

คณะกรรมการบริษัท หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตังคณ ะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทน

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีหมดวาระลง    ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน     เดือน   นับแต่วัน

ครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บั

การแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบัตร กาํหนดใหก้รรมการตรวจสอบ

พน้จากตาํแหน่ง  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 

    4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนใหพ้น้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 

    5. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

     ตลาดทนุ 

และเมอืตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ย 

กว่า  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบแทนตาํแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถดัไปและจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที

เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบทีตนแทน 

         บริษัทฯ ไม่กําหนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุดของกรรมการ

ตรวจสอบขึนอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

 3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบัตรต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  คน โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษัท   และ/หรือบุคคลอืนใหด้าํรงตาํแหน่งดังกล่าว   ทงันี 

ตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทีจะทาํหนา้ทีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
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 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ    ปี  นบัจาก

วนัทีมีมติแต่งตงัและเมอืครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษัทยงัไม่ไดมี้มติแต่งตงัคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบตัิหนา้ที

ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนชดุใหม ่ แทน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมทีหมดวาระลง   ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน    

เดือนนับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิม  กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบัตร กาํหนดใหก้รรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงัน ี

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

และเมือตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และ

ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน แทนตาํแหน่งทีว่างในการประชมุคราวถัดไปและจะอยู่ในตาํแหนง่ไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยู่

ของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีตนแทน 

  บริษัทฯ ไม่กาํหนดจาํนวนวาระทจีะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทสีดุของกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน  ขึนอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  

 4. คณะกรรมการบริหาร 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบัตร  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า    คน  โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอืน  ทังทีมีฐานะเป็นพนักงาน หรือ

ลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ทังนี  ต้องมีความรู้และ

ประสบการณเ์พียงพอทีจะทาํหนา้ทีบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี  นบัจาก

วันทีมีมติแต่งตัง และเมือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ไดมี้มติแต่งตงัคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหนา้ทีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้
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แต่งตังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังตอ้ง

กระทาํภายใน  เดือน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซงึพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทมีิใชก่ารออกตามวาระ  ตามกฎบตัร    กาํหนดใหก้รรมการบริหารพน้

จากตาํแหน่ง  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงัน ี

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. มีลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ทจีะไดร้บัความไวว้างใจให ้

     บริหารกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

     ตลาดทนุ 

    4. คณะกรรมการบริษัทมมีติใหพ้น้จากตาํแหน่งและเมอืตาํแหน่งกรรมการบริหาร 

ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า  เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตงักรรมการบริหาร แทนตาํแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถดัไปและจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ

ทีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารทตีนแทน 

 5. การแต่งตงักรรมการผู้จัดการ  จากทีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 6. การแต่งตังผู้บริหารรายอืน ๆ  ฝ่ายบริหารเป็นผูร้บัผิดชอบซงึเป็นไปตามกฎระเบียบของ

บริษัทฯ  ซงึจะพิจารณาจากพนกังานของบริษัทฯ ทมีีความสามารถและเหมาะสม 

 

 แผนการสืบทอดงาน 

  เพือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพเพิมขึนอยู่เสมอ

บริษัทไดว้างนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนักงานในหนา้ทีต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถ     เพือทดแทนและปฏิบตัิหนา้ทีอย่างต่อเนืองในกรณีทีองคก์รมีการปรบัเปลียนตาํแหน่ง

หนา้ที ทงัเพือการกา้วสู่ตาํแหน่งทีสงูขึนหรือในกรณีทีพนักงานจะพน้จากตาํแหน่งเดิม ทงัโดยการลาออก 

หรือเกษียณอาย ุโดยมีหลกัการ  ดงัน ี

  .  คดัเลือกบคุลากรทมีีศกัยภาพและความสามารถจากภายในองคก์ร 

  .  กรณีตอ้งเลือกจากพนักงานหลายคนเพือกา้วสู่ตาํแหน่งทีสงูขึน ตอ้งดจูากการ

       ประเมินผลการทาํงานทังความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจะ

       พฒันาองคก์ร รวมทงัวิสยัทศัน ์

  .  การมีมนษุยส์มัพนัธ ์ และการเป็นผูน้าํ 
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  .  การเพมิความรู ้โดยการส่งเขา้อบรมหลกัสตูรการเป็นผูน้าํ หรือหลกัสตูรที 

       เกยีวขอ้งกบัหนา้ที ทีจะตอ้งรบัผิดชอบ 

  .  ตอ้งเป็นผูมี้มโนธรรม  จริยธรรมและเหตผุล 

 

 การพัฒนากรรมการบริษทัและผู้บริหาร   

                บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู ้โดยให้

ความสาํคัญต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที โดยไดเ้ขา้ร่วมอบรม

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลกัสูตรต่างๆ ที IOD จะจัดขึนอีกในอนาคต 

เพอืนาํความรูแ้ละประสบการณม์าใชพ้ฒันาการปฏิบตัิหนา้ที รวมทงักรรมการบริษัท และผูบ้ริหารมกีาร

พบปะแลกเปลียนความคิดเห็นกบักรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รต่าง ๆ อยู่เสมอ ทงัใน

ประเทศ และต่างประเทศ  นอกจากนยีงัไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทเีป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงาน

ของบริษัท        
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     . .   การเขา้รว่มประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

 )  การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2564 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี 

 

 

รายชือ 

จํานวนครังทีเข้าประชุม 

 

กรรมการบริษทั 

รวม  

ครัง/ปี 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม  

ครัง/ปี 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่า 

ตอบแทน 

รวม  ครัง/ปี 

การเขา้ประชุม 

สามญัผูถ้ือหุน้ 

ครังที  

จาํนวน  ครัง 

1.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 9/11  1/1 1/1 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 11/11  1/1 1/1 

3.  นางสุพร             ภวสันต ์ 8/11  1/1 1/1 

4.  นางกลัยา            ไวยานนท ์ 10/11   1/1 

5.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร   10/11   1/1 

6.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ 11/11   1/1 

.  นายประเสริฐ     ภทัรดิลก  

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที  ม.ีค. ) 

1/2 0/1   

. ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งวนัที  พ.ค. ) 

7/11 2/2   

.นายภุชชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์ 10/11 4/4  1/1 

1 .นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบถึง

วนัที  พ.ค. ) 

9/11 2/2  1/1 

1 .นายกฤษณ์         ณ ลาํเลียง 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

วนัที  พ.ค. ) 

11/11 2/2  1/1 

  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

143 

 

 ) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี  

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารอืน ๆ เป็นประจาํทุกเดือน เดือนละ  ครัง    

โดยกาํหนดไวเ้ป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  ดงันี   

 

รายชือ       จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

1.  นายปณิธาน         ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา         เอครพานิช 

3.  นางสุพร              ภวสันต ์ 

4.  นางกลัยา             ไวยานนท ์ 

5.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร  

.  นางสาวพชัรี        คงแกว้   

12/12 

12/12 

9/12 

10/12 

10/12 

12/12 
 

 รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการบริษทัฯ คู่สมรส/ผูท้อียู่กินด้วยกันฉัน

สามีภริยา และบุตรทยีังไม่บรรลนิุตภาวะ ณ วนัที  ธนัวาคม  

รายชือกรรมการ 
จาํนวนหุ้นสามญั 

ณ  ม.ค.  ณ  ธ.ค.  เพมิ(ลด) 

1.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 1,887,140 2,313,840 426,700 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 1,746,428 1,796,428 50,000 

3.  นางสุพร             ภวสันต ์ 500 500 - 

4.  นางกลัยา            ไวยานนท ์ - - - 

5.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร   - - - 

6.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ - - - 

.  นายประเสริฐ     ภทัรดิลก  

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที  ม.ีค. ) 

- - - 

. ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งวนัที  พ.ค. ) 

1,600 1,600 - 

.นายภุชชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์ - - - 

1 .นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 1,000 1,000 - 

1 .นายกฤษณ์         ณ ลาํเลียง 35,000 35,000 - 
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 )   ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหารของบริษัท 

 ค่าตอบแทนรวมทีเป็นตวัเงินในปี 2564 ของกรรมการบริษทั  ท่าน (ค่าเบียประชุม) 

รายชือกรรมการ ค่าตอบแทน(บาท) 

1.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 18,000 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 22,000 

3.  นางสุพร             ภวสันต ์ 16,000 

4.  นางกลัยา            ไวยานนท ์ 20,000 

5.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร   20,000 

6.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ 22,000 

.  นายประเสริฐ     ภทัรดิลก  

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที  ม.ีค. ) 

  2,000 

. ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งวนัที  พ.ค. ) 

14,000 

.นายภุชชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์ 20,000 

1 .นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบถึงวนัที  พ.ค. ) 

18,000 

1 .นายกฤษณ์         ณ ลาํเลียง 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ วนัที  พ.ค. ) 

22,000 

          

 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ริหารตามนิยาม กลต. รวมจาํนวน  ราย เป็นเงิน  , ,  บาท 
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8.2   รายงานการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผี่านมา 

 

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

เรียน  ผู้ถือหุ้น บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน)   ได้รับการแต่งตังจาก

คณะกรรมการบริษัท เมือวนัที  เมษายน   ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน และปฏิบตัิ

หนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและภายใตก้ฎบตัรทีเป็นลายลกัษณอ์กัษรซงึจดัทาํ

ขึนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทซงึสอดคลอ้งกับหลกัสากล

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    

 ในระหว่างปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุทงัสิน  ครงั โดยไดร้ว่มประชมุกับ

ฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญ ชีของบริษัท  ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้หน้าทีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกตอ้งครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารความเสียง ระบบการควบคุมภายใน การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้  ตลอดจนความ

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และกฎระเบียบทีเกยีวขอ้ง   เพือใหค้รอบคลมุการปฏิบตัิงานของบริษัท   

 หนา้ทีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

 . การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และพิจารณางบ

การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  ของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน

และการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัรายการเกยีวโยงทีมีกับบคุคลทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพอืให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดทางตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎมายที

เกยีวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท โดยเชิญผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุการพิจารณางบการเงินดงักล่าว ซงึมกีาร

สอบถามผูส้อบบญัชีเรืองความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการ บญัชีทมีีสาระสาํคญั

ซึงมีผลกระทบต่องบการเงินปี  ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึก

บญัชี ความเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถ้วนของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน และความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี เพือใหม้นัใจว่าการจัดทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัการ

บญัชีทรีบัรองทวัไป ทนัเวลา รวมทงัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ถกูตอ้งและครบถว้น 
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 . การสอบทานและติดตามการบริหารงานภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของ Covid-  

ในปี  ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของบริษัท รวมทังให้ขอ้เสนอแนะเพือปรบัปรุง

กระบวนการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

 . พิจารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอ

ใหแ้ต่งตงั    

 -  นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ  

    (เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทมาแลว้ ในปี ) 

 -  นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

 -  นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

    (เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทมาแลว้ ในปี  และปี ) 

 -  นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

 -  นายโกมินทร ์ ลินปราชญา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

 -  นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

 -  นายวรพล  วิริยะกลุพงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

 -  นายพจน ์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

 -  นายวิเชยีร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

 -  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอนืทีบรษิัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย 

 แห่งบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ซึงเป็นผูมี้คณุสมบตัิทีเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพยีงพอให้

 เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ เป็นวาระที   รวมถึงพิจารณ าค่าสอบบัญ ชี ซึงได้เสนอ

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะขออนุมตัิในทีประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี  ต่อไป  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความระมดัระวงัรอบคอบ 

และมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าทีและความรบัผิดชอบตามทีได้รบัมอบหมายอย่าง

ครบถ้วน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  ได้อย่างสมาํเสมอ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีสาํหรบัปี  และ

การประเมินของผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายในดังกล่าวขา้งตน้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ

ขอ้บกพรอ่งหรือสิงผิดปกติใดๆ    ทีเป็นสาระสาํคญัทเีป็นการฝ่าฝืนขอ้กฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละ 
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ตลาดหลกัทรพัย ์หรือขอ้จาํกดัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฏหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานใหท้ปีระชมุคณะกรรมการบริษัททราบแลว้ 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

 
(ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กุมภาพนัธ ์  
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 เอกสารแนบ  : รายละเอียดเกยีวกับกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั และ 

          เลขานุการบริษัท 

 

ชอื นายปณธิาน    ปวโรฬารวิทยา    

อาย ุ     50 ปี   

ตาํแหน่ง   ประธานกรรมการ 

วฒิุการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  University  of  Denver  ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูร  Directors  Certification  Program  (DCP) 

   TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที 5 

   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที 18 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูน้าํยคุใหมใ่นระบอบประชาธิปไตย 

   (ปนป.) รุน่ที  

   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCot) รุน่ที 10 

   หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที  

   หลกัสตูร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for  

   Executive  (WHB) รุน่ที  

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท 2,313,840  หุน้ หรือ 19.28% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์  

 ตงัแต่ พ.ศ. 

 2555 - ปัจจบุนั 

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการ 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท จาํกัด 

ตงัแต่ พ.ศ.    ตาํแหน่ง บริษัท 

2551 – 2564    กรรมการ บริษัท โชคสามคัคี จาํกดั 

2551 – 2563    กรรมการ บริษัท  สหสิน จาํกดั 

2551 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท  ธานรา จาํกดั 

2551 - ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

2538 - 2563 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

บริษัท  ศิราธาน จาํกดั 

บริษัท บีทีเอฟเอ จาํกดั 

บริษัท ภเูพชร จาํกดั 
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ตงัแต่ พ.ศ.    ตาํแหน่ง บริษัท 

2538 - 2563 

2538 - 2563 

2542 - 2563 

2546 - 2563 

2551 – 2564 

2551 – ปัจจบุนั 

2563 – ปัจจบุนั 

2563 – ปัจจบุนั 

 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท โชคธานี จาํกดั 

บริษัท ภมิูกาญจน ์จาํกดั 

บริษัท บา้นประจวบ จาํกดั 

บริษัท ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 

บริษัท เวลลเ์มเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษัท วราธาน จาํกดั 

บริษัท เสนอห ์โลจสิติกส ์จาํกดั 

บริษัท โชควฒันา จาํกดั 

บริษัท อเมริกนัฟูด้ส ์จาํกดั 

 

   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

150 

 

ชอื นางประวรา     เอครพานิช 

อาย ุ    47  ปี         

ตาํแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Chapman University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูร            Director Accreditation  program (DAP) 

       TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที 4 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 1,746,428   หุน้ หรือ 14.55% 

ประสบการณท์าํงานระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

 ก.ค. 2559 – ปัจจบุนั 

 2546 - 2559 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
  

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษัท 

 2551 – 2564 

 2551 - 2563 

 2551 - ปัจจบุนั 

 2551 - ปัจจบุนั 

 2551 - ปัจจบุนั 

 2551 - 2563 

 2551 - 2563 

 2551 - 2563 

 2551 - 2563 

 2551 - 2563 

 2551 – 2563 

 2548 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท โชคสามคัคี จาํกดั 

บริษัท  สหสิน จาํกดั 

บริษัท  ธานรา จาํกดั 

บริษัท  ศิราธาน จาํกดั 

บริษัท บีทีเอฟเอ จาํกดั 

บริษัท ภเูพชร จาํกดั 

บริษัท โชคธานี จาํกดั 

บริษัท ภมิูกาญจน ์จาํกดั 

บริษัท บา้นประจวบ จาํกดั 

บริษัท ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 

บริษัท เวลลเ์มเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษัท วราธาน จาํกดั 
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ชอื  นางสุพร  ภวสันต ์

อาย ุ            66  ปี   

ตาํแหน่ง      กรรมการ 

วฒิุการศกึษา     ปริญญาโท ศิลปศาสตร ์ 

      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสตูร ไมมี่ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 500 หุน้ หรือ 0.0042% 

ประสบการณท์าํงานระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ.     ตาํแหน่ง บริษัท 

พ.ค.2562 -ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บตูคินวิซิตี  จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษัท จาํกดั 

  ตงัแต่ พ.ศ. 

   2535 – ปัจจบุนั 

   2535 – ปัจจบุนั 

   2535 - 2563 

 

  ตาํแหน่ง 

  กรรมการผูจ้ดัการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

   

บริษัท 

บริษัท ธานรา จาํกดั 

บริษัท ปณวิรา จาํกดั 

บริษัท สหสิน จาํกดั 
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ชอื  นางกัลยา  ไวยานนท ์  

อาย ุ     61  ปี      

ตาํแหนง่  กรรมการ 

วฒิุการศกึษา  MINI MBA   

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสตูร  ไมมี่ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

เม.ย. 2562 - 

ปัจจบุนั 

2555 – 2563 
 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

Brand Manager 
 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2555 - 2563 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท 

บริษัท ศิรชิยัเกียรติ จาํกดั 
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ชอื  นางสาวตวงทพิย ์ ณ นคร 

อาย ุ     46  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาโท Publication Management    

  Drexel University, Philadelphia ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูร  ไมมี่ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

เม.ย. 2562 - 

ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2556 - 2559 
 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

Retail Manager 

Beauty Editor  
 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมม ีจาํกดั (มหาชน)
 

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2559 - 2561 

ตาํแหน่ง 

Marketing Communication 

Director 

บริษัท 

บริษัท สทุธิภาคย ์ออแกไนเซอร ์จาํกดั 
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ชอื  นางสาวพัชร ี คงแก้ว  

อาย ุ     53  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาโท เทคโนโลยีสาระสนเทศ  

  สถาบนัพฒันบณัฑติบริหารศาสตร ์(นดิา้)  

การอบรมหลกัสตูร  Mini Master Course of Information Production and Systems (Mini-MIPS)               

  Waseda Education (Thailand) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

ส.ค. -ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 – ส.ค.  

 

2553 –ปัจจบุนั  
 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและ

ขอ้มลู  
 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซติี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท บตูคินวิซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2559 - ปัจจบุนั  

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

บริษัท 

บริษัท วราธาน จาํกดั 
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ชอื  นายประเสรฐิ    ภัทรดิลก (อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ)  

อาย ุ   65 ปี      

ตาํแหน่ง        กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์(เครืองกล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

การอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที 20 

 DCP Refresher รุน่ที 12 

 Anti Corruption : The practical Guide ACPG  รุน่ที 15 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท - ไมม่ ี

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2547 – 15 มี.ค.

2564 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท 

บริษัท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท เวฟเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั

(มหาชน) 

 

2561-ปัจจบุนั 

2561-ปัจจบุนั 

 

ทีปรกึษาคณะกรรมการ 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท ทีฆา ก่อสรา้ง  จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2547 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

ก.พ. 2562 – 

ปัจจบุนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 

บริษัท 

บริษัท คนิเดรค จาํกดั  

โรบินสนั แพลนเนอร ์จาํกดั 

บริษัท แอดไวเซอร ีพลสั จาํกดั 

ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่ง- 

ประเทศไทย 
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ชอื ดร. เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์  

อาย ุ     67 ปี         

ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัโนวา เซาทอี์สเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   ปริญญาตรี เศรษฐศาตรบณัฑิต  

   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูร             Directors Certification Program  (DCP) รุน่ที /  

               Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที /              

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ,  หุน้ หรือ . %    

ประสบการณท์าํงานระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษัท 

 26 พ.ค.2564-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อนิเด็กซ ์ลิฟวิง มอลล ์

2558-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร ์มอเตอร ์

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล 

2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพลน บี มีเดีย 

2546-2564 กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชนัแนล 

บริษัท จาํกดั  

ตงัแต่ พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษัท 

2564-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เพนส ์เวิลดไ์วด ์เทรดดิง 

2563-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อเมรกินัฟู้ด จาํกดั 

2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.การดี์เนีย เบเกอรี เทรดดิง 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ/  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

บจ.เพนส ์มารเ์ก็ตติง แอนด ์ดิสทริบิวชนั 
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ชอื นายภุชชงค ์   วนิชจักรว์งศ ์   

อาย ุ     50 ปี      

ตาํแหน่ง          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

วฒิุการศกึษา               ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ, University Of Denver ประเทศสหรฐัอเมริกา 

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูร         Director Accreditation program (DAP) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษัท 

2546 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 
 

บริษัท จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2557 - ปัจจบุนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษัท 

บริษัท เดอะแพคเกจจงิ จาํกดั 
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ชอื นายเสรมิวงศ ์    ธนสารศิลป์   

อาย ุ     48  ปี      

ตาํแหนง่  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาโท (MBA FINANCE) 

   Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหลกัสตูร  ไมมี่ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  1,000 หุน้ หรือ 0.0083% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

 พ.ค. -

ปัจจบุนั 

2555 –  พ.ค.  

 

2555 – 2562 

 

 - ปัจจบุนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอสิระ 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ 

ทีปรกึษา 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท ธนลูกัษณ ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท ธนลูกัษณ ์จาํกดั (มหาชน) 
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ชอื นายกฤษณ ์    ณ ลาํเลียง   

อาย ุ     51  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

วฒิุการศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  University of Pennsylvania, ประเทศสหรฐัอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูร  ไมมี่ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  35,000 หุน้ หรือ 0.29% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษัท 

 พ.ค. -

ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษัทจาํกดั 

ตงัแต่พ.ศ. 

2547 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษัท 

2Spot Communications 

Arc Innovative. Co. Ltd  
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ชอื  นางสาวสภุาภรณ ์   เข็มเงิน 

อาย ุ     43  ปี      

ตาํแหน่ง  เลขานกุารบริษัท/ ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี/ผูต้รวจสอบภายใน 

วฒุิการศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บญัช)ี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์

การอบรมหลกัสตูร  หลกัสตูร The Manager – สถาบนัฝึกอบรมและวิจยัการบริหาร 

     และจิตวิทยา 

  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  

  หลกัสตูร ประเด็นทคีวรทราบของ TFRS for PAEs ทีตอ้งใชแ้ละ 

        การเปลียนแปลงในปี   

  หลกัสตูร การคาํนวณผลประโยชนพ์นกังานดว้ยหลกัคณิตศาสตร ์

     ประกนัภยั  

  หลกัสตูรแนวโนม้ ทิศทางการทาํ M&A ประเด็นสาํคญัทตีอ้งพจิารณา

    และกลยทุธก์ารทาํ M&A ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

พ.ค.2562 – ปัจจบุนั 

พ.ค.2562 – ปัจจบุนั 

2554 – เม.ย.  

ตาํแหนง่ 

ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

เลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. -ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  : ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารในบริษัททเีกียวข้องกัน 

  ณ วนัที  ธันวาคม   

 
 

A=กรรมการบริหาร B=กรรมการ  
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เอกสารแนบ  : รายละเอียดเกยีวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบั 

  ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

รายละเอยีดหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วนัที  ธันวาคม  
 

ชอื  นางสาวสภุาภรณ ์   เข็มเงิน 

อาย ุ     43  ปี      

ตาํแหน่ง  เลขานกุารบริษัท/ ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี/ผูต้รวจสอบภายใน 

วฒุิการศกึษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บญัช)ี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์

การอบรมหลกัสตูร  หลกัสตูร The Manager – สถาบนัฝึกอบรมและวิจยัการบริหารและ 

  จิตวิทยา 

  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  

  หลกัสตูร ประเด็นทคีวรทราบของ TFRS for PAEs ทีตอ้งใชแ้ละ 

     การเปลียนแปลงในปี   

  หลกัสตูร การคาํนวณผลประโยชนพ์นกังานดว้ยหลกัคณิตศาสตร ์

      ประกนัภยั  

  หลกัสตูรแนวโนม้ ทิศทางการทาํ M&A ประเด็นสาํคญัทตีอ้งพจิารณา

     และกลยทุธก์ารทาํ M&A ใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

พ.ค.2562 – ปัจจบุนั

พ.ค.2562 – ปัจจบุนั

2554 – เม.ย.  

ตาํแหนง่ 

ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี                

เลขานกุารบริษัท               

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. -ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  : รายละเอียดเกยีวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

  -ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ : การกาํกบัดูแลกิจการทดีีและจรยิธรรมธุรกิจ 

  ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษัทท ีhttp://www.btnc.co.th 
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เอกสารแนบ : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  รายละเอยีดปรากฎในหมวด “รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ 

หวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
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รายงานทางการเงิน 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 

 งบการเงินของบริษัท บูติคนิ วซิตี  จํากัด (มหาชน)  ได้จัดทําขึนภายใต้นโยบายของ

คณะกรรมการบริษัท ซึงกาํหนดใหป้ฏิบัติตามหลักการบัญชีทีรบัรองทัวไป  และบันทึกบญัชีดว้ยความ

ระมดัระวงัประกอบ กบัการใชด้ลุยพนิิจในการประมาณการในการจดัทาํงบการเงิน  เพือใหส้ะทอ้นผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสาํคัญในดา้นคุณภาพของงบการเงิน ดว้ยการสอบ

ทานขอ้มลูทางการเงิน และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูทีสาํคญัเพมิเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน และคาํอธิบายและการวิเคราะห ์ เพือประโยชน์ของผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทัวไปในการใช้งบ

การเงิน 

 ในการน ีคณะกรรมการบริษัท  ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ยกรรมการที

เป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร   เป็นผูดู้แลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง    ความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีนีแลว้ 

 จากโครงสรา้งการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของ

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต    ทาํใหค้ณะกรรมการบริษัทเชือไดว้่า งบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด 

(มหาชน)  ณ วนัที  ธันวาคม  ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดย

ถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทรีบัรองทวัไป  

 

 

 
       (นางประวรา  เอครพานิช) 

                กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัที     กุมภาพนัธ์   
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   รายงานของผู้สอบบัญชี  

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) 
 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

และงบกระแสเงินสด สาํหรบัปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุป

นโยบายการบญัชีทสีาํคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิของบริษัท บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที   

ธันวาคม    ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวาม

เป็นอิสระจากบริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรบัผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอืนๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้บั

เพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตุการณท์เีน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ .  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสั

โคโรนา  ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในส่วนทีเกียวกับรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ ซึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดใน

ปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดังกล่าว

และประเมินผลกระทบทางการเงินเกยีวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสินและหนสีินทอีาจ 

เกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันฝ่ีายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมอืสถานการณมี์ 

การเปลียนแปลง ทงัน ีขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอย่างมเีงือนไขต่อกรณีนีแต่อย่างใด 
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เรอืงสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทังนีข้าพเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรบัเรืองเหล่านี 

มลูค่าของสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.3 และ 8 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

สิ นค้ าคงเหลื อของบริ ษั ทมี จํ านวนเงิ นที เป็ น

สาระสาํคัญต่องบการเงิน ซึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุน

หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า 

เนืองจากเป็นสินคา้แฟชันทีมีการแข่งขันสูงและมีการ

เปลียนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว ดงันนับริษัทจึงมี

ความเสียงทีสินคา้คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่า

มลูค่าสุทธิทีจะไดร้บั จากการลดมลูค่าและการลา้สมัย

ของสินคา้คงเหลือ บริษัทพิจารณาประมาณการมูลค่า

สินคา้คงเหลือลดลงและสินคา้ลา้สมัย ซงึมีการใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ดังนัน 

ขา้พเจา้พิจารณาว่าเรอืงดงักล่าวเป็นเรอืงสาํคญั 

 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ

การพิจารณามลูค่าของสินคา้คงเหลือและสินคา้ลา้สมยัรวมถงึ 

- การทาํความเขา้ใจเกยีวกบันโยบายและวิธีการทีฝ่ายบริหารของ

บริษัทใชใ้นการประมาณการการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

- การสุ่มตวัอย่างทดสอบมลูค่าสุทธิทีจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือ 

กบัขอ้มลูการขายว่ามีการขายในราคาทีตาํกว่าราคาทนุหรือไม่ 

เพือประเมินการประมาณการและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร

ว่าไดมี้การประมาณการลดมลูค่าสินคา้คงเหลืออย่างเหมาะสม

และเพียงพอหรือไม่ 

- พิจารณาความถูกตอ้งของการประมาณการมูลค่าลดลงของ

สินค้าคงเหลือในอดีตเพือประเมินความเหมาะสมของการ

ตงัสมมติฐานทีใชใ้นปีปัจจุบนั และประเมินความสมเหตสุมผล

ของสมมติฐานทีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาสินคา้ทีคา้งนาน 

และการขายในราคาทีตาํกว่าทุน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายที

เกยีวขอ้ง เพือพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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การวดัมลูค่าของเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.13 และ 10 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

ทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นเงินลงทุน

ในสินทรัพย์ทางการเงินทีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 

ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินเหล่านีตอ้งใช้โมเดลในการวัดมูลค่า โมเดล

การวัดมูลค่ามีการใชข้อ้มูลหลายปัจจัยทีไม่สามารถ

สังเกตได้เป็นผลให้มีความไม่แน่นอนสูงในการ

ประมาณการ การใช้โมเดลการวัดมูลค่าและข้อ

สมมติฐานทีแตกต่างกันให้ผลการประมาณการ

มลูค่ายติุธรรมทแีตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั 

เนืองจากเกียวขอ้งกับการใชดุ้ลยพินิจอย่างมากและ

มี ผลกระทบต่ องบการเงินของบริษั ทอย่ างมี

สาระสาํคญั ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรือง

สาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้เพือประเมินความเหมาะสมของ

การพิจารณามลูค่าของเงินลงทุน รวมถึง 

- ทาํความเข้าใจกระบวนการในการวัดมูลค่าของเงินลงทุน 

ซงึรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของเทคนิคทีใชใ้นการ

ประเมินมลูค่า และขอ้มลูทใีชใ้นการคาํนวณ 

- ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักทีใช้ในการ

ประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับขอ้มูลอุตสาหกรรมที

เผยแพร่ภายนอก และพิจารณาว่าข้อสมมติฐานดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในปัจจบุนัหรือไม ่

- สุ่มทดสอบการประเมินมูลค่าและความเหมาะสมของ

ค่าตวัแปรทางการเงินทีเป็นตวักาํหนดอตัราคิดลด 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซงึรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีน ี
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูล

อนื  

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านขอ้มูลอืนตามทีระบุ

ขา้งตน้เมอืจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มลูอนืมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงนิหรือกบัความรู ้
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ทีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมกีารแสดงขอ้มูลทขีัดต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม ่
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกับผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแลเพือใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบั

ดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถกูตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจัดทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทจุริตหรอืขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงาน

ต่อเนอืง เปิดเผยเรืองทีเกยีวกบัการดาํเนินงานต่อเนอืง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แตผู่บ้ริหารมีความตงัใจทจีะเลิกบริษัท หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเนอืงต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ทใีนการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของ

บริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซงึรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมันอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทมีีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมอืคาดการณไ์ด ้

อย่างสมเหตสุมผลว่า รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ 

ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน ี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ

สงสยัเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ

เหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไมใ่ช่เพอืวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งซงึจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทีไดร้บัสรุปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคัญที

เกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนทีมีสาระสาํคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีไดร้บัจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้ริษัทตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสรา้งและเนอืหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู      

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามทคีวรหรือไม ่
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ขา้พเจา้ไดส้อืสารกบัผูมี้หนา้ทใีนการกาํกบัดแูลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญัซงึรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสาํคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมี

นยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที

เกียวขอ้งกับความเป็นอิสระและไดส้ือสารกับผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแลเกียวกับความสมัพันธท์ังหมด

ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทขีา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หนา้ทีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรอืงต่างๆ ทีมีนัยสาํคญัทีสดุในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรอืง

เหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณท์ียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงาน

ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  
 

ผูส้อบบญัชีทรีบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันคีือนางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต  

 

 
 

(นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขทะเบียน  

บริษัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

 กุมภาพนัธ ์  
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    งบการเงนิ 
 

บริษัท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที  ธันวาคม  

 
 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน ี
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บริษัท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที  ธันวาคม  

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน ี
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บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 
 

 
 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน ี
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บริษัท บตูคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน ี
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  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

1. ข้อมลูทัวไป 

บริษัท บตูิคนิวซติี จาํกดั (มหาชน)  “บรษิัท” เป็นนิติบคุคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบียน

ตงัอยู่เลขที 1112/53-75 ซอยสขุมุวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมอืเดือนพฤศจิกายน 2530  

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุม่ปวโรฬารวิทยา ซงึถือหุน้รวมประมาณรอ้ยละ 56 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลักเกียวกับการซือมาขายไปและจัดหาเสือผา้สาํเร็จรูปและอืนๆ  

2. เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงิน 

2.1  เกณฑก์ารถือปฏิบัติ 

งบการเงนินีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใช้

โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยท์ีเกยีวขอ้งนโยบายการบญัชีทสีาํคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่เีรมิมผีลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั 

ในระหว่างปี บริษัทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรบัปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซงึมผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินทมีีรอบระยะเวลาบญัชทีีเรมิใน

หรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง

หรือจัดใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกยีวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันิไีม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของบริษัท  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินทมีีรอบระยะเวลาบญัชทีีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซงึจะมีผล

บงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทเีรมิในหรือหลงัวนัท ี1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพอืใหมี้เนอืหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏบิตัิทางการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้

ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมตี่องบการเงินในปีทีเรมินาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

2.2 สกลุเงินทใีช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินนีจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษัท 

ขอ้มูลทางการเงินทังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลักพันบาท 

ยกเวน้ทรีะบไุวเ้ป็นอย่างอนื  

2.3 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจัดทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การ

ประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซงึมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีของบริษัท 

ทงันี ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจัดทาํงบ

การเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนือง  การปรบัประมาณการทางบัญชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัที

เป็นตน้ไป  

การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการทางบญัชีทสีาํคญัไดแ้ก่ 

 สญัญาเชา่ - การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

บริษัทพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลทจีะใช้

สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรอืไม ่
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- บริษัทจะใชส้ิทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม ่

- การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมทใีชใ้นการวดั

มลูค่าหนสีินตามสญัญาเช่า 

เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที

ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงนิทีนาํขอ้มลูที

ไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้

ลกูหนีการคา้ - ประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึนจาก

ลกูหน ี

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี - การรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงนิได ้การคาดการณก์าํไรทางภาษี

ในอนาคตทจีะนาํผลแตกตา่งชวัคราวทีใชห้กัภาษีและ

ขาดทนุทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

พนกังาน 

- การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท์ี

กาํหนดไวเ้กยีวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

2.4  การแพรร่ะบาดของโรคติดเชอืไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

ธุรกิจของบริษัทในส่วนทีเกยีวกบัรายไดจ้ากการขาย ซงึส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความ

คืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณ

การหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ    ดุลยพินิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เมอืสถานการณมี์การเปลียนแปลง 

.  นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

 

3.1  รายการบัญชีทเีป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัรา 
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แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรพัยแ์ละหนีสินทเีป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใชใ้น

การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  

สินทรพัยแ์ละหนสีินทไีม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทเีป็นเงนิตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์

ราคาทนุเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินทใีชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าใหร้บัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนนั 

3.2  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร

ประเภทเผือเรียก และเงนิลงทนุระยะสนัทีมีสภาพคล่องสงู  

3.3 สนิค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิทีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

สินคา้สาํเร็จรูปเพือขายคาํนวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุทีซอื หรือตน้ทุน

อนืเพอืใหส้ินคา้อยู่ในสถานทแีละสภาพปัจจบุนั  

มูลค่าสุทธิทีจะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ้่ายที

จาํเป็นโดยประมาณในการขาย  

3.4 อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุไดแ้ก่อสงัหาริมทรพัยท์ีถือครองเพือหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าหรือจาก

มลูค่าทีเพิมขึนหรือทงัสองอย่าง ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจัดหาสินคา้

หรือใหบ้รกิารหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือใหไ้ดม้าซึงอสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสรา้งทีกิจการ

ก่อสรา้งเองรวมถึงตน้ทนุวตัถดุิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทนุทางตรงอนืเพอืใหอ้สงัหาริมทรพัยเ์พอืการ 
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ลงทนุอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านและรวมถึงตน้ทนุการกูย้ืม 

3.5  ทดีิน อาคารและอุปกรณ ์

สินทรพัยท์เีป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

ทีดิน อาคารและอปุกรณว์ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัยท์ี

กิจการก่อสรา้งเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการ

จัดหาสินทรพัยเ์พือใหส้ินทรพัยน์ันอยู่ในสภาพทีพรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ

ถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรพัยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม สาํหรบัเครืองมือทีควบคุมโดย

ลิขสิทธิซอฟตแ์วรซ์ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วรน์ัน ใหถ้ือว่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์

ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอปุกรณ ์

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากันตอ้ง

บนัทึกแต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทนุจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสทุธิทไีดร้บัจาก

การจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของทดีิน อาคารและอปุกรณ ์โดยรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ  

ตน้ทนุทีเกิดขึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

รายการนัน และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนันไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชนิส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูก

ตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซอ่มบาํรุงอาคารและอุปกรณท์ีเกิดขึนเป็นประจาํ

จะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเมือเกดิขึน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมลูค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ ์ซงึประกอบดว้ยราคาทุนของ

สินทรพัยห์รือตน้ทนุในการเปลียนแทนอนื หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรพัย ์ 
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ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน ์

ของสินทรพัยแ์สดงไดด้งัน ี

อาคารและสงิปลกูสรา้ง 20 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอปุกรณ ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

บริษัทไมค่ิดค่าเสือมราคาสาํหรบัทีดินและสินทรพัยท์อียู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยทีสุด

ทกุสินรอบปีบญัชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

3.6 สนิทรพัยไ์ม่มีตัวตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนทีบริษัทซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกัด วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

รายจ่ายภายหลังการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มือก่อให้เกิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

โดยรวมเป็นสินทรพัยท์สีามารถระบไุดท้ีเกยีวขอ้งนนั  ค่าใชจ่้ายอนืรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเมอืเกิดขนึ 

ค่าตดัจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทนุของสินทรพัย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซงึโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะไดร้บั

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัยน์นัตามระยะเวลาทคีาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัย์

ไม่มีตัวตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรพัยน์นัพรอ้มทีจะใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาที

คาดว่าจะไดร้บัประโยชนส์าํหรบัปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3

  

ปี 
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วิธีการตดัจาํหน่ายและระยะเวลาทีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ะไดร้บัการทบทวนทุกสินรอบปีบัญชีและ

ปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

3.7 การด้อยค่าของสินทรพัยท์ไีม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงิน 

ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของบริษัทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชเีรอืงการดอ้ยค่าหรือไม ่

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชจีะทาํการประมาณมลูค่าสินทรพัยท์ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มือ

มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทจีะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุ 

การคาํนวณมลูค่าทีคาดว่าจะไดร้บัคืน 

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพัย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรพัยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มลูค่าจากการใชข้องสินทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทจีะไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซงึแปรไป

ตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรพัย ์สาํหรบัสินทรพัยท์ีไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจาก

สินทรพัยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกับหน่วยสินทรพัยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรพัย์

นนัเกยีวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ีเคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้

บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณ

การทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย 

เสมือนหนงึไมเ่คยมกีารบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.8 ผลประโยชนข์องพนักงาน   

โครงการผลประโยชนท์กีาํหนดไว ้

ภาระผกูพนัสทุธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท์ีกาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ

จากการประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ  
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ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงนิสดเพอืใหเ้ป็นมลูค่าปัจจบุนั  

การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท์กีาํหนดไวน้นัจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที 

ไดร้บัอนญุาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทปีระมาณการไว ้ 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชนท์กีาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจะถกูรบัรูร้ายการในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนืทนัที บริษัทกาํหนดดอกเบยีจ่าย

ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดทีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชนท์กีาํหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบีย

จ่ายสทุธิและค่าใชจ่้ายอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนร์บัรูร้ายการในกาํไรหรือขาดทนุ  

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงใน

ผลประโยชนท์ีเกียวขอ้งกับการบริการในอดีต หรอืกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้น

กาํไรหรือขาดทนุทนัท ีบริษัทรบัรูก้าํไรและขาดทนุจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมอืเกิดขนึ 

ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมอืพนักงานทาํงานให ้หนสีินรบัรูด้ว้ยมลูค่าทีคาดว่า

จะจ่ายชาํระ หากบริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจะตอ้งจา่ยอนัเป็นผลมา

จากการทีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

3.9 ประมาณการหนสีิน 

ประมาณการหนีสินจะรบัรูก้็ต่อเมือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที

เกิดขึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่าง

น่าเชือถือ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแนน่อนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจา่ยไปเพอืชาํระภาระ

หนีสินดงักล่าว ประมาณการหนสีินพจิารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทจีะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัรา

คิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนัซึง

แปรไปตามเวลาและความเสียงทมีีต่อหนีสิน ประมาณการหนสีินส่วนทีเพมิขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรบัรู ้

เป็นตน้ทนุทางการเงิน   
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3.10 รายได ้

รายไดร้บัรูเ้มอืลกูคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทสีะทอ้นถึงสิงตอบแทนทบีริษัท

คาดว่าจะมีสิทธิไดร้บั ซงึไมร่วมจาํนวนเงินทเีก็บแทนบคุคลทสีาม ภาษีมลูค่าเพมิและแสดงสทุธิจาก 

ส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

ขายสินคา้และบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ ซึงโดยทัวไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบ

สินคา้ใหก้ับลูกคา้ สาํหรบัสญัญาทีใหส้ิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจาํนวนทมีีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสาํคญัของรายไดท้ีรบัรูส้ะสม ดงันัน 

รายไดท้ีรบัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณการรบัคืนสินคา้ซงึประมาณการจากขอ้มลูในอดีต 

รายได้จากการให้บริการรับรูต้ลอดช่วงเวลาหนึง โดยอ้างอิงกับขันความสาํเร็จเมือได้ให้บริการ ขัน

ความสาํเร็จของงานประเมินโดยใชว้ิธีอัตราส่วนของตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงปัจจุบนักับประมาณการ

ตน้ทนุทงัสิน ตน้ทนุทีเกยีวขอ้งรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเมือเกิดขึน 

เงินปันผลรบั 

เงินปันผลรบับนัทกึในกาํไรหรือขาดทนุในวนัทบีริษัทมสีิทธิไดร้บัเงินปันผล    

3.11 ดอกเบีย 

ดอกเบียรบัและดอกเบียจ่ายรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคือ

อัตราทีใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุทีคาดการณ์ไว้ของ

เครืองมือทางการเงินของ 

-  มลูค่าตามบญัชขีนัตน้ของสินทรพัยท์างการเงนิ หรือ 

-  ราคาทนุตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงนิ 

ในการคาํนวณดอกเบียรบัและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขันตน้

ของสินทรพัย ์(เมือสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตัดจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็

ตามสาํหรบัสินทรพัยท์างการเงนิทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรบัรูเ้มอืเริมแรก รายไดด้อกเบียจะ

คาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคาทนุตดัจาํหนา่ยของสินทรพัยท์างการเงนิ หากสินทรพัย ์
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ไม่มกีารดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมลูค่าตามบญัชี

ขนัตน้ของสินทรพัย ์

3.12 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีประกอบด้วยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับ

รายการทรีบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้หรือกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ

ขาดทนุประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีทีเกยีวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกดิขนึระหว่างมลูคา่ตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พอืความมุ่งหมายทางภาษี   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทจีะเกิดจากลกัษณะวิธีการ

ทีบริษัทคาดว่าจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิน

รอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบั

รายการโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี บริษัทตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมี

ดอกเบียทีตอ้งชาํระ บริษัทเชือว่าไดต้งัภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรบัภาษีเงินไดท้จีะจ่ายในอนาคต 

ซึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจาก

ประสบการณใ์นอดีต การประเมนินีอยู่บนพนืฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกับ

การตดัสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะทาํใหบ้ริษัทเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่

กับความเพียงพอของภาษีเงินไดค้้างจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทเีกิดการเปลยีนแปลง 
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มือกิจการมี

สิทธิตามกฎหมายทีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจบุนัและ ภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกัน

หรือหน่วยภาษีต่างกัน สาํหรบัหน่วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรพัย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรือตงัใจจะรบัคืนสินทรพัยแ์ละจา่ยชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมอืมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษี

ในอนาคตจะมจีาํนวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรพัยภ์าษีเงนิได้

รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาส

ถกูใชจ้ริง  

3.13 เครอืงมอืทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินและหนสีินทางการเงนิรบัรูร้ายการเมือเรมิแรกเมอืบริษัทเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของ

เครอืงมือทางการเงนินนั 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลกูหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการ

จัดหาเงินทีมีนัยสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมือเริมแรก

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมบวกตน้ทนุการทาํรายการซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลกูหนี

การคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสาํคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยราคาของการทาํ

รายการ สินทรพัยท์างการเงนิและหนีสินทางการเงนิทีวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุวดั

มลูค่าเมอืเริมแรกดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษัทจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีรบัรูร้ายการเริมแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่าใน

ภายหลังดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื และสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรพัยท์างการเงิน และลักษณะของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 
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บริษัทวดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย เมอืบริษัทถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน

เพอืรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงอืนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด

ทีเป็นการรบัชาํระเพยีงเงนิตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงนิตน้ในวนัทีระบไุวเ้ท่านนั  

สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทังนี ผลกําไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ    

สินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื 

สินทรพัยท์างการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จะแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลยีนแปลงสทุธิของมลูค่ายตุิธรรมในส่วนของกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อืน เงินปันผลรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน

ลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอนืรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูคา่ของหนีสินทางการเงนิ 

หนีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน หนสีินทางการเงินจะถูกจัดประเภทใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุหากใหถ้ือ

ไวเ้พอืคา้ ถือเป็นอนุพนัธห์รือกาํหนดใหว้ดัมลูค่าเมอืเรมิแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนีสินทางการเงนิทีวดัมลูค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรบัรูก้าํไรและขาดทุนสุทธิ 

รวมถึงดอกเบียจ่ายในกาํไรหรือขาดทนุ หนสีินทางการเงนิอนืทีวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย

ดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้รงิ ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

กาํไรหรือขาดทนุทเีกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชใีหร้บัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ  

การตัดรายการของเครอืงมอืทางการเงิน 

บริษัทตัดรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจากบัญชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดร้บักระแสเงินสดจาก

สินทรพัยท์างการเงนิหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรบักระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความ

เสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรพัยท์างการเงินไดถ้กูโอน หรอืในกรณีที

บริษัทไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซ้งึความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ได ้
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คงไวซ้งึการควบคมุในสินทรพัยท์างการเงิน 

บริษัทตัดรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพันตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ บริษัทตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส  

เงินสดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญั โดยรบัรูห้นีสินทางการเงินใหม่ดว้ย

มูลค่ายุติธรรมทีสะท้อนเงือนไขทีเปลียนแปลงแล้ว การตัดรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชี 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรพัยท์ีไม่ใช่เงินสดที

ไดโ้อนไปหรือหนสีินทีรบัมา) รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ 

การหกักลบ 

สินทรพัยท์างการเงนิและหนีสินทางการเงนิจะหกักลบกนัเพอืรายงานในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจาํนวน

สทุธิ ก็ต่อเมอืบริษัทมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงนิทีรบัรูแ้ละบริษัทตงัใจทจีะชาํระ

ดว้ยจาํนวนเงนิสทุธิ หรือตงัใจทจีะรบัสินทรพัยแ์ละชาํระหนีสินพรอ้มกนั  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสาํหรบัลูกหนีการคา้ 

ดงันนั ทกุวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงทางดา้น

เครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนี

การคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรบัปรุงด้วยข้อมูลการ

คาดการณไ์ปในอนาคตเกยีวกบัลกูหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป 

3.14  สญัญาเช่า  

ณ วนัเริมตน้ของสญัญา บริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม ่    

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเชา่หรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานันมีการใหส้ิทธิในการควบคุมการ

ใชส้ินทรพัยท์ีระบไุดส้าํหรบัช่วงเวลาหนงึเพอืการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน   

บริษัทประเมนิอายสุญัญาเชา่ตามระยะเวลาทีบอกเลิกไมไ่ดท้ีระบใุนสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาท ี
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เหลืออยู่ของสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชส้ิทธิเลือกนนั และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญา

เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน ทังนีพิจารณาถึงผลกระทบของการ

เปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการต่ออายุ

ของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

ในฐานะผูเ้ชา่ 

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสญัญาเช่า สญัญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสญัญา

เช่า บริษัทจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาใหก้ับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตาม

เกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ สาํหรบัสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทเลือกทจีะไม่แยกส่วนประกอบที

ไม่เป็นการเชา่และรบัรูส้ญัญาเช่าและส่วนประกอบทีไมเ่ป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอย่างเดียว  

บริษัทรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัทีสญัญาเช่าเรมิมผีล ยกเวน้สญัญาเช่าซึง

สินทรพัยมี์มลูค่าตาํหรือสญัญาเช่าระยะสนัจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 

สินทรพัยส์ิทธิการใชว้ัดมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และ

ปรบัปรุงเมือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสญัญาเช่า ตน้ทุนของสินทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินทรีบัรูเ้มือเริมแรกของหนสีินตามสญัญาเช่าปรบัปรุงดว้ยจาํนวนเงินทจี่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสญัญาเริมมีผลรวมกับตน้ทุนทางตรงเรมิแรกและประมาณการ

ตน้ทุนในการบูรณะและสทุธิจากสิงจงูใจในสญัญาเชา่ทีไดร้บั  ค่าเสือมราคารบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุดว้ย

วิธีเสน้ตรงนบัจากวนัทีสญัญาเชา่เริมมผีลจนถึงวนัสินสดุของอายสุญัญาเชา่  เวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมี

การโอนกรรมสิทธิในสินทรพัยท์เีช่าใหก้ับบริษัทเมือสินสดุสญัญาเช่า หรือตน้ทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใช้

สะทอ้นว่าบริษัทจะมีการใชส้ิทธิในการซือสินทรพัย ์ในกรณีนีสินทรพัยส์ิทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสือมราคา

ตลอดอายุการใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยท์ีเช่า ซงึกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกันกับสินทรพัยแ์ละอุปกรณ์ที

เกยีวขอ้ง 

หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าทียังไม่ได้จ่ายชาํระ ณ วันที

สญัญาเชา่เรมิมผีล คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้

บริษัทใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของบริษัท ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหกัดว้ยสิงจงูใจตามสญัญา 
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เช่า จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ

ซงึมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลทีบริษัทจะใชส้ทิธินนั และการจ่ายค่าปรบัเพอืการยกเลิกสญัญาเช่า 

หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเชา่ บริษัทบนัทึกค่าเช่า

ผันแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงอืนไขซึงเกียวขอ้งกับการจ่าย

ชาํระนนัไดเ้กิดขึน 

บรษิัทกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก

หลายแห่งและไดป้รบัปรุงบางส่วนเพอืใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรพัยท์ีเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตาม

สัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงค่าเช่า การ

เปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินทีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการ

เปลียนแปลงการประเมินการใชส้ิทธิเลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรบัปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้หรือรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยส์ิทธิการใชไ้ดถู้กลด

มลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  

ในฐานะผูใ้หเ้ชา่ 

ณ วันทีเริมต้นของสัญญาเช่าหรือวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็น

สญัญาเชา่รายการหนงึหรือมากกว่าหรือมสี่วนประกอบทีไม่เป็นการเชา่ บริษัทจะปันส่วนสิงตอบแทนทจีะ

ไดร้บัตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  

เมือบริษัทเป็นผู้ให้เช่า บริษัทจะพิจารณา ณ วันเริมต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสียงและ

ผลตอบแทนทังหมดหรือเกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือไม่ 

หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัด

ประเภทเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

บริษัทรบัรูค้่าเช่าทีไดร้บัจากสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

และแสดงเป็นส่วนหนึงของรายได้ค่าเช่า/ รายได้อืน ต้นทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึง

สญัญาเช่าดาํเนนิงานจะรวมเป็นมลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัยท์ีใหเ้ช่าและรบัรูต้น้ทนุดงักล่าวเป็น 
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ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกันกับรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรบัรูเ้ป็นรายได้

ในรอบระยะเวลาบญัชีทไีดร้บั 

3.15  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มลูค่ายตุิธรรมคือราคาทจีะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนใน

สภาพปกติระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีใหป้ระโยชนส์ูงสุด (หากไม่มี

ตลาดหลกั) ทีบริษัทสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มลูค่ายตุิธรรมของหนสีินสะทอ้นผลกระทบของความ

เสียงทไีม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงนิ และสินทรพัยแ์ละหนีสินทไีม่ใช่ทางการเงนิ  

บริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หาก

สามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรพัยห์รือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอ

ในจาํนวนทเีพียงพอซงึสามารถใหข้อ้มลูราคาไดอ้ย่างต่อเนอืง  

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง บริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ข้อมูลที

สามารถสงัเกตไดท้ีมีความเกียวขอ้งใหม้ากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยทีสุด 

การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทงัหมดทีผูร้่วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคา

ของรายการ  

หากสินทรพัยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมมีราคาเสนอซอืและราคาเสนอขาย บริษัทวดัมูลค่า

สินทรพัยแ์ละสถานการณเ์ป็นสินทรพัยด์ว้ยราคาเสนอซอื และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสิน

ดว้ยราคาเสนอขาย 

หลกัฐานทีดีทีสดุสาํหรบัมลูค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงนิ ณ วนัทีรบัรูร้ายการเมอืเริมแรกคือราคา 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

  

 196 

 

ของการทาํรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือได้รบั หากบริษัทพิจารณาว่ามูลค่า

ยตุิธรรม ณ วนัทีรบัรูร้ายการเมอืเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะ

ไดม้าจากราคาเสนอซอืเสนอขายในตลาดทมีีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดย

ใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซงึใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดซ้ึงตดัสินว่าไม่มีนัยสาํคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้

เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรบัดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ 

วนัทีรบัรูร้ายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ และรบัรูเ้ป็นรายการรอตัดบัญชีซึงจะรบัรูใ้น

กาํไรหรือขาดทนุดว้ยเกณฑท์ีเหมาะสมตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมทใีชห้ลกัฐานสนบัสนนุทงัหมดจากขอ้มลูทสีงัเกตไดใ้นตลาดหรือเมอืรายการดงักล่าวสินสดุลง  

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสิน บรษิัทใชข้อ้มูลทีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํ

ได ้มลูค่ายตุธิรรมเหล่านถีกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมลูค่ายตุิธรรมตามขอ้มลูทใีชใ้นการประเมิน

มลูค่า ดงัน ี 

- ขอ้มลูระดบั   เป็นราคาเสนอซอืขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนสีินอย่าง 

 เดียวกนั 

- ขอ้มลูระดบั   เป็นขอ้มลูอนืทีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรบัสินทรพัยน์นัหรือหนสีินนนั

นอกเหนือจากราคาเสนอซอืขายซงึรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั  

- ขอ้มลูระดบั   ขอ้มลูทใีชเ้ป็นขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสินทรพัยห์รือหนสีินนนั 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสินถูกจัดประเภทลาํดบัชนัของมูลค่า

ยุติธรรมทีแตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกัน

ตามลาํดบัชนัของมลูค่ายตุิธรรมของขอ้มลูทีอยู่ในระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรม

โดยรวม 

บริษัทรบัรูก้ารโอนระหว่างลาํดบัชนัของมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทเีกิดการโอนขึน 
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3.16  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

บริษัทแสดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐานสาํหรบัหุน้สามญั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขันพืนฐานคาํนวณ

โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถ้ือหุน้สามัญของบริษัท ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถัวเฉลียถ่วงนาํหนักที

ออกจาํหน่ายระหว่างปี 

3.17  รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัท (ผูม้ีอาํนาจตดัสนิใจสงูสดุ

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการที

ไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล  

4.  บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้งกัน 

 

ชอืกิจการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

ลักษณะความสมัพันธ ์

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บคุคลทีมีอาํนาจและความรบัผิดชอบการวางแผน       

    สงัการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไมว่่า                                           

    ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันีรวมถึงกรรมการของ           

    บริษัท (ไม่ว่าจะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม)่ 

นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทที

เกียวขอ้งกนั     

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญแ่ละกรรมการของบริษัท 

นางประวรา  เอครพานิช ไทย เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญแ่ละเกรรมการของบริษัท 

บริษัท ธานรา จาํกดั  ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั     

บริษัท ศิราธาน จาํกัด  ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั     

บริษัท วราธาน จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

บริษัท บีทีเอฟเอ จาํกัด ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

บริษัท ปณิวรา จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

บรษิัท โชคสามคัคี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

บมจ. สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดงิ ไทย ผูถ้ือหุน้รว่มกนั 
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ชอืกิจการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

ลักษณะความสมัพันธ ์

บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอรเ์นชนัแนล ไทย ผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

มลูนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา ไทย กรรมการรว่มกนั 

สมาคมรกัแม่ ไทย กรรมการรว่มกนั 

วิทยาลยัแฟชนันานาชาติ ไทย กรรมการรว่มกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพมิ 

รายไดอื้น  ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ซอืสินคา้  ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ดอกเบียจ่าย  อัตราดอกเบียเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  ตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยและค่าใชจ่้าย

ในการบริหาร 

 ตามทตีกลงรว่มกนั 

 

 

รายการทีสาํคญักับผูบ้ริหารสาํคญัหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันทีมีสาระสาํคญัทเีกิดขึนสาํหรบัปีสินสุดวนัที 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน ี

   หน่วย : พนับาท 

     2564      2563 

บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้งกัน   

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 446  16,686 

รายไดอื้น 921 635 

ซอืสินคา้  188,549  124,911 
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   หน่วย : พนับาท 

     2564      2563 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย 4,623 11,985 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,538 1,081 

ดอกเบียจ่าย 573 888 

   
ผู้บริหารสาํคัญ   

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

ผลประโยชนร์ะยะสนั 3,692 3,862 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 80  171 

รวมค่าตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั 3,772 4,033 

 

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการทีเกยีวขอ้งกนั ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

   หน่วย : พนับาท 

     2564      2563 

ลูกหนีการค้า    

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั -  12,351 

ลูกหนีหมุนเวียนอนื   

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 2,322 2,473 

เจ้าหนกีารคา้   

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 22,408 2,740 

   

เจ้าหนหีมุนเวียนอนื   

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 2,816 2,813 
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 อตัราดอกเบีย (รอ้ยละต่อปี) หน่วย : พนับาท 

   2564  2563  2564  2563 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากบุคคลหรอืกิจการที

เกียวข้องกัน 
   

  นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา     2.40       2.40 40,500 21,000 

รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันสาํหรบัปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน ี

   หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

ณ วนัที 1 มกราคม  21,000 39,000 

เพมิขึน  40,500 24,000 

ลดลง  (21,000) (42,000) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม  40,500 21,000 

 

 

 

  .  เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

 

    หน่วย : พนับาท 

    2564  2563 

เงินสดในมอื    525 780 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั    22,483    4,501  

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์    -              495 

รวม    23,008        5,776 
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.  ลกูหนกีารคา้  

 

    หน่วย : พนับาท 

 หมายเหต ุ  2564  2563 

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 4 - 12,351 

กิจการอนืๆ  49,731 26,186 

รวม  49,731 38,537 

หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน  (7,461) (7,461) 

สุทธิ  42,270 31,076 

    
ผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกดิขนึสาํหรับปี  - 2,271 

 

การวิเคราะหอ์ายขุองลกูหนกีารคา้มีดงัน ี

   หน่วย : พนับาท 

   2564  2563 

กิจการทเีกียวขอ้งกัน    

เกนิกาํหนดชาํระ:    

   นอ้ยกว่า 3 เดือน   - 12,351 

รวม   -  12,351 
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   หน่วย : พนับาท 

   2564  2563 

กิจการอนืๆ    

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ   16,049 16,183 

เกินกาํหนดชาํระ:     

   นอ้ยกว่า 3 เดือน   22,448 1,551 

   3 - 6 เดือน   3,166 620 

   6 - 12 เดือน   671 589 

   มากกว่า 12 เดือน   7,397 7,243 

   49,731 26,186 

หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน (7,461) (7,461) 

สุทธิ   42,270 18,725 

ระยะเวลาการใหส้ินเชอืแก่ลกูคา้สว่นใหญ่ของบริษัทมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

 

  .  ลูกหนีหมุนเวียนอนื 

     

หน่วย : พนับาท 

  หมายเหต ุ  2564  2563 

กิจการทเีกียวขอ้งกัน     

ลกูหนีอนื 4  2,322 2,473 

กิจการอนืๆ     

ลกูหนีอนื   893 788 

รายไดค้า้งรบั   2,219 3,041 

อนืๆ   3,835 325 

รวม   9,269 6,627 
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  .  สินค้าคงเหลือ 

     

หน่วย : พนับาท 

    2564  2563 

สินคา้สาํเรจ็รูป   212,548 213,395 

อนืๆ    338 358 

หกั ค่าเผือมลูค่าสินคา้ลดลง   (6,146) (5,580) 

สุทธิ   206,740 208,173 

     

ค่าเผือมลูค่าสินคา้ลดลง     

วนัที 1 มกราคม    5,580 2,519 

เพมิขึน   566 3,061 

วนัที 31 ธันวาคม   6,146 5,580 

     

 

  9.  สนิทรัพยห์มุนเวียนอนื 

 

 

 

 หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 7,982 5,140 

ภาษีขายทยีงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บ 2,889 5,757 

อนืๆ 274 4,727 

รวม 11,145 15,624 
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  10. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 

 หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 

ตราสารทุนทกีาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม              

    ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน 

  

เงินลงทนุในตราสารทนุ    

   ของบริษัทจดทะเบียน   2,277 534 

   

   ของบริษัททไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั 54,143 53,103 

- กิจการอนืๆ 95,325 17,648 

 149,468 70,751 

รวม 151,745 71,285 

 

รายการเคลือนไหวสินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนสาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีดงัน ี

 หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 

ณ วนัที 1 มกราคม  71,285  60,309 

โอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม    

เป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ- กิจการทีเกยีวขอ้งกนั  -  20,267 

รายการปรบัปรุงจากการปรบัมลูค่า 80,460  (9,291) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม  151,745  71,285 
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เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน ี

 

 

  11. อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 

 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ ณ วนัที  ธันวาคม  และ  มีมลูค่ายตุิธรรมดงัน ี

 หน่วย : บาท 

 2564  2563 

 ราคาทนุ  มลูค่ายตุิธรรม  ราคาทนุ   มลูค่ายตุิธรรม 

ทีดิน 72,295  306,874  72,295  306,874 

 

มลูค่ายุติธรรมของทีดินใชร้าคาประเมินโดยหน่วยงานราชการ ซงึเป็นมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2 ของลาํดบั

ชนัมลูค่ายตุิธรรม 
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  12. ทดีินและอาคารอุปกรณ ์  
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ทรพัยสิ์นของบริษัทกอ่นหกัค่าเสอืมราคาสะสม ซงึไดคิ้ดค่าเสอืมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนเงิน 119.2 ลา้นบาท (2563: 

170.9  ลา้นบาท) 
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  13. สัญญาเช่า 

รายการเคลือนไหวของสินทรพัยส์ิทธิการใชส้าํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

   เครอืงตกแตง่        

  อาคาร  ติดตงัและอปุกรณ ์  สิทธิการเช่า  ยานพาหนะ   รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  -  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16           

ใชค้รงัแรก  187,410  20,605  6,634  2,693  217,342 

เพมิขึน -  3,448  -  -  3,448 

เปลียนแปลงสญัญาเช่า  (87,124)  (10,991)  (6,634)  -  (104,749) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 100,286  13,062  -  2,693  116,041 

เพมิขึน -  317  -  -  317 

เปลียนแปลงสญัญาเช่า  (28,786)  (7,531)  -  -  (36,317) 

จาํหน่าย -  (97)  -  -  (97) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 71,500  5,751  -  2,693  79,944 

          คา่เสอืมราคาสะสม          

ณ วนัท ี1 มกราคม 2563  -  -  -  -  - 

เพมิขึน 36,880  4,987  1,293  557  43,717 

เปลียนแปลงสญัญาเช่า  (17,738)  (2,211)  (1,293)  -  (21,242) 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 19,142  2,776  -  557  22,475 

เพมิขึน 18,616  2,736  -  558  21,910 

เปลียนแปลงสญัญาเช่า  (12,081)  (3,533)  -  -  (15,614) 

จาํหน่าย -  (42)  -  -  (42) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 25,677  1,937  -  1,115  28,729 

          
มูลคา่สทุธิทางบัญชี          

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 81,144  10,286  -  2,136  93,566 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 45,823  3,814  -  1,578  51,215 
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หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่ารบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุสาํหรบัปีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี 

   หนว่ย : พนับาท 

 2564  2563 

ค่าเสือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 21,910  43,717 

ดอกเบียจ่ายของหนสิีนตามสญัญาเชา่ 2,220  4,118 

ส่วนลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราว -  (14,260) 

ค่าใชจ่้ายทีเกยีวกบัสญัญาเชา่ระยะสนั 7,390  68,904 

ค่าเชา่จ่ายทผีันแปรตามยอดขาย 6,408  2,840 

รวม 37,928  105,319 

 

   14. ภาษเีงินได้รอตัดบัญช ี

สินทรพัยแ์ละหนสีินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ   มดีงันี   
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รายการเคลือนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปี 2564 มีดงัน ี

 หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัท ี  

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น  ณ วนัท ี

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทนุ  31 ธันวาคม 

 2564  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอนื  2564 

สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบญัช ี   

ลูกหนกีารคา้  1,493 - 1,493 

สินคา้คงเหลือ  1,116 113 - 1,229 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอนื 3,087 - (3,087) - 

สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,447 - - 2,447 

หนีสินตามสญัญาเชา่ 17,396 (6,614) - 10,782 

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,612 96 - 1,708 

ความแตกตา่งของการรบัรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุขาย 10,981 (4,535) - 6,446 

ผลขาดทนุทางภาษี   12,312 14,720 - 27,032 

อนืๆ 1,066 (366) - 700 

รวม    51,510 3,414 (3,087) 51,837 

    

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี     

สินทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวียนอนื - - (13,005) (13,005) 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ (16,844) 7,148 - (9,696) 

อนืๆ (495) 5 - (490) 

รวม (17,339) 7,153 (13,005) (23,191) 

สุทธ ิ 34,171 10,567 (16,092) 28,646 
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  15. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 

 

 หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

เงินมดัจาํและเงินประกนั  39,313 45,282 

รวม  39,313 45,282 

   

  16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน 
 

 
     หน่วย : พนับาท 

   2564   2563 

     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   3,362 - 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน   63,000 80,000 

รวม   66,362 80,000 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีวงเงินสินเชอืซงึยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 446.1 ลา้นบาท (2563: 434.2 

ลา้นบาท)     

                                   

  17. เจ้าหนีการคา้ 

     หน่วย : พนับาท 

 หมายเหต ุ  2564  2563 

กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 4  22,408 2,740 

กิจการอนืๆ   13,082 947 

รวม   35,490 3,687 
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  18. เจ้าหนีหมุนเวียนอนื 

 

     หน่วย : พนับาท 

 หมายเหต ุ  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจา่ย 4  20,805 16,984 

อนืๆ   2,319 2,718 

รวม   23,124 19,702 

     

  19. หนสีินหมุนเวียนอืน 

 

     หน่วย : พนับาท 

   2564  2563 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้   4,719 4,908 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจา่ย   259 559 

อนืๆ   808 1,948 

รวม   5,786 7,415 

 

  20. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 

บริษัทจดัการโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชนท์ีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ไดแ้ก ่

ความเสียงของช่วงชีวิตและความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
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การเปลียนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

   หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

ณ วนัที  มกราคม  9,298 7,948 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนัและดอกเบียจากภาระผกูพนั  592 1,350 

ผลประโยชนจ่์าย  (112) - 

ณ วันท ี 31 ธันวาคม  9,778 9,298 

    
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

(แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั) 

   หน่วย : รอ้ยละ 

  2564  2563 

อตัราคิดลด  2.14  1.49 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต  - - 

ขอ้สมมติเกยีวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติทีเผยแพรท่วัไปและตารางมรณะ 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทเีกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   โดยถือว่าขอ้สมมติอนืๆคงท ีจะมผีลกระทบต่อ

ภาระผกูพนัของโครงการประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 หน่วย : พนับาท 
 2564  2563 

 เพมิขึน  ลด  เพมิขึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลยีนแปลงรอ้ยละ 1) (687)  784  (717)  820 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงรอ้ยละ 1) 886  -    820  - 
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  21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขาย

หุน้สงูกว่ามลูคา่หุน้ทีจดทะเบียนไว ้ บริษัทตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทนุสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้นจีะนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

  22. สาํรอง 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา  บริษัทจะตอ้งจดัสรรทนุ

สาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยรอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา 

(ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน เงินสาํรองนจีะนาํไปจ่าย

เป็นเงนิปันผลไม่ได ้ 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํรองการเปลยีนแปลงในมูลคา่ยุติธรรม 

ผลตา่งจากการเปลียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมประกอบดว้ย ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมลูค่า

ยตุิธรรมสทุธิของตราสารทนุทกีาํหนดใหว้ดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อนื 
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  23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษัทม ี4 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซงึเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของบริษัท ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญั

อย่างนอ้ยทกุไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของบริษัทโดยสรุปมีดงัน ี

 ส่วนงาน  ขายปลีกในประเทศ 
 ส่วนงาน  ออนไลน์ 
 ส่วนงาน  ขายปลีกต่างประเทศ 
 ส่วนงาน  ขายองคก์ร 
 

ส่วนงานธุรกิจ 

บริษัทดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกัคือ การซือมาขายไปและจดัหาเสือผา้สาํเรจ็รูปและอนืๆ โดยฝ่าย

บริหารพจิารณาว่าบริษัทมีขอ้มลูทางการเงินเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัทจาํแนกตามสว่นงานธุรกิจ 

ดงันี   
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ส่วนงานภูมิศาสตร ์

บริษัทดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

  24.  รายได้อนื 

 

    หน่วย : พนับาท 

 หมายเหต ุ  2564  2563 

รายไดค้่าเชา่รบั   3,552 6,587 

เงินปันผลรบั   902 509 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน   324 505 

อนืๆ 4  4,765 5,029 

รวม   9,543 12,630 

 

  25.  ค่าใชจ้่ายตามลักษณะงาน 

 

 

  

  หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

ซอืสินคา้สาํเรจ็รูป  287,050 213,006 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  52,909 73,805 

ค่าเชา่และค่าบรกิาร  30,869 59,285 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนนุการขาย  38,525 38,631 

ค่าเสือมราคา  29,510 36,476 

ค่าสาธารณปูโภค   5,181 5,542 

ค่าวสัดสุนิเปลือง  3,486 3,476 

ค่าส่งเสรมิการขาย  2,118 3,363 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต  1,138 2,412 

ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยสินทรพัย ์  4,419 - 
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  26.  คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได ้

  

 

 

 หน่วย : พนับาท 

  2564  2563 

ภาษีเงินได้ทรีับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน    

สาํหรบัปีปัจจบุนั   - - 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (10,567) (17,760) 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (10,567) (17,760) 

    
ภาษีเงินได้ทรีับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื    

การเปลียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ  (16,092) (1,858) 

 

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษทีีแท้จริง 

   
 หน่วย : พนับาท 

 อตัราภาษี 

(รอ้ยละ) 

  

2564 

 อตัราภาษี 

(รอ้ยละ) 

  

2563 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้   (35,656)    (65,110) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (7,131)  20  (13,022) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ        

   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   (3,372)    (3,666) 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พมิขึน   (64)    (1,072) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 29.6  (10,567)  27.3  (17,760) 
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  27.  กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐานสาํหรบัแต่ละปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  คาํนวณจาก

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปีทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษัทและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้

ระหว่างปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน ี

  หน่วย : พนับาท/ พนัหุน้ 

  2564   2563 

กาํไร (ขาดทนุ) ทเีป็นสว่นของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษัท     

   (ขนัพนืฐาน) 

 

(25,088) (47,350) 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้  12,000 12,000 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (ขนัพนืฐาน) (บาท)  (2.09) (3.95) 

    

 

  28.  เงินปันผล 

ในการประชมุสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ของบริษัทเมือวนัที  สิงหาคม  ผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม .  ลา้นบาท 

 

  29.  เครืองมอืทางการเงิน 

29.1 นโยบายการจัดการความเสยีงทางด้านการเงิน 

การจัดการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคัญของธุรกิจของบริษัท ซึงบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเสียงใหเ้ป็นทียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการ

จดัการความเสียง  

ก)   ความเสียงดา้นเครดิต 
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ความเสียงด้านเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตาม

เครอืงมือทางการเงนิไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

บริษัทมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกับลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากกับธนาคาร และเครืองมือ

ทางการเงินอืนๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการใหส้ินเชือคือมูลค่า ตามบญัชีทีแสดง

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข)   ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษัทกาํกับดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีผูบ้ริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงนิเพือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษัท และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด  

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือของหนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 โดยจาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหัก

กลบตามสญัญา 

 2564 

  กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

มลูค่า 

ตามบญัช ี

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืม            

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 66,362  66,362  -  -  66,362 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี           

หมนุเวียนอนื 58,614  58,614  -  -  58,614 

เงินกูย้มืระยะสนั 40,500  40,500  -  -  40,500 

หนสิีนตามสญัญาเชา่ 53,911  17,684  14,417  24,362  56,463 

 219,387  183,160  14,417   24,362  221,939 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

บริษทั บตูิคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) 

  

 221 

 

 

 หน่วย : พนับาท

 2563 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

 

มลูค่า 

ตามบญัช ี

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืม           

ระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 

80,000  80,000  -  -  80,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี           

หมนุเวียนอนื 23,388  23,388  -  -  23,388 

เงินกูย้ืมระยะสนั 21,000  21,000  -  -  21,000 

หนสิีนตามสญัญาเช่า 86,980  22,466  20,429  49,457  92,352 

 211,368  146,854  20,429  49,457  216,740 

 

ค)  ความเสียงดา้นตลาด 

บริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียใน

ตลาดและอัตราแลกเปลียนและจากภาระผูกพันตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบัติได้ของคู่สัญญา 

บริษัทไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการค้า 

ค.1)  ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

บริษัทไมม่ีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทีเกยีวขอ้งกบัการขายและการซือทเีป็นสกลุ

เงินตราต่างประเทศอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ค.2)  ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทเีกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาด

ซงึส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบริษัท 
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ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

   หน่วย : พนับาท 

 2564  2563 

เครืองมือทางการเงินทมีีอตัราดอกเบียผนัแปร    

สินทรพัยท์างการเงิน -  495 

หนีสินทางการเงนิ (66,362)  (80,000) 

สุทธิ (66,362)  (79,505) 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียที 0.5% ซงึเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ณ วนัทีรายงาน ทาํใหเ้กิดการ

เพมิขึนหรือลดลงในส่วนของผูถ้ือหุน้และกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีแสดงในตารางดงัต่อไปน ีการ

วิเคราะหต์งัอยู่บนขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอนืมีค่าคงท ี

      หน่วย : พนับาท 

 กาํไรหรือขาดทนุก่อนภาษี 

 2564  2563 

เพมิขึนรอ้ยละ 0.5   (332)  (398) 

ลดลงรอ้ยละ 0.5 332  400 

29.2   มูลค่ายุติธรรม 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงนิและหนสีินทางการเงนิทีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายเป็น

มลูค่าทใีกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี  

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน ี 
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  30. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรกัษาระดบัเงนิทนุใหม้นัคงเพอืรกัษาความเชอืมนัของนกัลงทนุ 

เจา้หนีและตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดแูลผลตอบ 

แทนจากการลงทนุลงทนุ ซงึบริษัทพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วน

ของเจา้ของรวม อกีทงัยงักาํกบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญั 

 

  31. ภาระผูกพันและหนสีินทอีาจเกิดขนึ 

.   ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชสีถาบนัการเงินในประเทศใหก้บั

บริษัททีเกยีวขอ้งกนับางแห่งจาํนวนเงินรวม .  ลา้นบาท ( : .  ลา้นบาท) 

.   ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทมหีนีสินทอีาจเกิดขนึจากหนงัสือคาํประกนักบัสถาบนัการเงนิ

หลายแห่งเพอืป็นการคาํประกนัผลงานกบัลกูคา้ สญัญาเชา่พืนทีและคา่สาธารณปูโภคจาํนวนเงนิรวม 

.  ลา้นบาท ( : .  ลา้นบาท) 

.   เมือวนัที  กรกฎาคม  บริษัทไดท้าํสญัญากบับริษัทในประเทศแห่งหนึง เพอืรบับริการและ

คาํปรกึษาเกยีวกบัการติดตงัระบบเว็บแอพพลิเคชนั (สญัญาซอฟแวร)์ ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงิน

ทงัสิน .  ลา้นบาท โดยปัจจบุนับริษทัไดจ่้ายเงินจ่ายเงินตามสญัญาและอนืๆ แลว้รวมทงัสิน .  ลา้น 
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บาท โดยบริษัทไดบ้นัทึกไวภ้ายใตส้ินทรพัยไ์ม่มตีวัตนทงัจาํนวน 

เมอืวนัท ี  สิงหาคม  บริษัทเป็นโจทกย์ืนฟ้องคู่สญัญาผูใ้หบ้ริการและบริษัทในประเทศอีกแห่งหนึง 

เนอืงจากผูใ้หบ้ริการผิดสญัญา ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย บรษิัทเรยีกรอ้งเงินทชีาํระไปแลว้ทงัหมด

คืนพรอ้มค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้นบาท พรอ้มดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี จากเงินตน้ 

.  ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินใหแ้ก่บรษิัทจนครบถว้น 

เมอืวนัท ี  มกราคม  จาํเลยไดย้ืนคาํใหก้ารและฟอ้งแยง้บริษัท โดยอา้งว่าบริษัทจงใจผิดสญัญา

และขอใหศ้าลยกฟ้อง และใหบ้ริษัทรบัผิดชอบคา่เสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้นบาท พรอ้ม

ดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษัทชาํระเงนิใหจ้าํเลยทงั

สองจนครบถว้น 

เมอืวนัท ี  เมษายน  บริษัทไดย้นืคาํใหก้ารแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟอ้งแยง้ของ

จาํเลยทงัสองทงัสิน และขอใหศ้าลพิจารณาพพิากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

ขณะนคีดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

จากกรณีพพิาทเกยีวกบัสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรมและ

บนัทึกค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน .  ลา้นบาท ในปี  

 

  32. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินนีไดร้บัการอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมือวนัท ี  กมุภาพนัธ ์  
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นิติบุคคลอนืทถีือหุ้นตังแต่ร้อยละ  ขนึไป 

 

.  บริษัท ปณิวรา จาํกดั ประกอบธุรกจิ คา้อสงัหาริมทรพัย ์โรงแรม โดยมทีีตงัสาํนกังานใหญ ่

ที / -    ซอยปิยะวชัร  ถนนสุขมุวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์ - -   โทรสาร - -   

ปัจจบุนัมทีุนชาํระแลว้  ลา้นบาท 

 

.  บริษัท โชคสามคัคี จาํกดั ประกอบธุรกิจ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รบัเหมาก่อสรา้ง โดยมีสาํนกังานใหญ่

ที  ซอยลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์ - -  โทรสาร - -    

ปัจจบุนัมทีุนชาํระแลว้  ลา้นบาท 
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