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นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ งในประเทศ ค้าส่ งต่างประเทศ
มีการนําเข้าสิ น ค้าจากต่างประเทศ และบริ การออกแบบรับ สังตัดพิเศษสําหรั บ องค์กร (UNIFORM) ทังใน
และต่ างป ระเท ศ ครบ วงจร ภายใต้ สิ น ค้ า แบ รน ด์ ต่ า งๆ คื อ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL,
STEPHANIE, GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ , AMAZE, MIMI , UNIFORM SPECIALIZER
และ UNIFORM MEDGRADE
เป็ นเวลากว่า ปี บริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรั บจากลูกค้ามาเป็ นเวลานานว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส่ งมอบตรงเวลา และมีบริ การทีดีทงก่
ั อนและหลังการขาย บริ ษทั มีร้านสาขารวม
แห่ ง จุดขายในห้างสรรพสิ นค้าชันนํา จํานวน แห่ ง อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล โรบินสันและเดอะมอลล์ เป็ น
ต้น และมีขายในประเทศเพือนบ้าน (AEC) อาทิ ประเทศมาเลเซี ย พม่า ลาว และเวียดนาม เป็ นต้น อีกทังยัง
ได้รับ ไว้วางใจในการออกแบบ และตัด เย็บ เครื องแบบองค์ก รต่ างๆ ทังในและนอกประเทศมากกว่า
องค์กร ตลอดจนมีการเพิมช่องทางการขายออนไลน์ เพือรองรับวิถีการดําเนิ นชีวิตแบบใหม่ (New Normal)
ของลูกค้า
ทังนี ในปี
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า
(Covid- )
ตังแต่เดือนมกราคม ส่ งผลให้นักท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม
รัฐบาล
ได้ออกมาตรการเว้นระยะห่ าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวัน
เปลี ยนไปอย่างไม่ ส ามารถคาดเดาได้ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ อ ยอดขายของร้ านค้าปลี ก ในศู น ย์ก ารค้า และ
ห้างสรรพสิ นค้า ทําให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายในการพิจารณาผลการดําเนินงานเป็ นรายจุดขาย และปิ ด
จุดขายทีไม่สามารถทํากําไรได้ และดําเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศูนย์การค้าเดียวกัน ให้เหลือเพียงจุด
ขายทีมีผลการดําเนินงานทีดี และมีการเปลียนแปลงรู ปแบบร้านเดิมเป็ นแบบ MULTIBRND STORE โดยใช้
ชือร้าน “A’MAZE” ซึ งมีเป็ นการรองรับหลายกลุ่มลูกค้าในสถานทีเดียวกัน นอกจากนี สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid- ยังส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจสังสินค้าเครื องแบบพนักงานขององค์กร ให้ชะลอการ
สังซือลง ในขณะเดียวกันบริ ษทั ได้มีการปรับตัวโดยการขยายและเพิมช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และ
มีก ารพัฒ นาสิ น ค้าใหม่ ที เหมาะกับ สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโควิด - อัน ได้แ ก่ หน้ ากากผ้า เสื อ
อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครังเดียวและใช้ได้ ครัง และเสื อคลุมสะท้อนนําพิเศษสําหรับ
ทันตแพทย์ เป็ นต้น และในปี
บริ ษ ัทฯ ได้พิจารณาถอดบริ ษัท โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ น
บริ ษทั ร่ วม ดังนันงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 385.35 ล้านบาท มีผลขาดทุน . ล้าน
บาท
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
เป้าหมายหลัก คือ เป็ นปี แห่ งการเปลียนแปลง พัฒนา ลองทําสิ งใหม่ โดยไม่ มีข้อแม้ ประกอบด้วย
 พัฒนา การขาย O2O: Online to Offline และ Offline to Online โดยใช้พนที
ื และทีมขายให้มี
ประสิทธิภาพสู งสุด
 พัฒนา ทักษะและกระบวนการขาย ONLINE และทดลองวิธีการให้บริ การทีรองรับวิถีชีวิตใหม่
ของลูกค้า
 พัฒนา สินค้าหมวดสุขภาพ สําหรับบุคคลกรทางการแพทย์และเสื ออุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
การเพือการดําเนินชีวติ อย่างปลอดภัย
 ลด ต้นทุนในการบริ หารจัดการ รวมถึงบริ หารต้นทุนสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า
นอกเหนือจากนี บริ ษทั ยังคงยึดถือการดําเนินงานภายใต้จริ ยธรรมธุรกิจ มีหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และเผยแพร่ ไปสู่ คณะกรรมการ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพราะธุรกิจจะอยูไ่ ด้ตอ้ งมีจริ ยธรรม
คุณธรรมทีดี เป็ นทีเชือถือและยอมรับได้ อันเป็ นผลให้บริ ษทั มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมันคง และยังยืน
มูลค่ าการจําหน่ ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี
ปี 2563
มูลค่าการจําหน่าย
พันบาท
%
เสื อผ้าสําเร็จรู ป

ปี 2562
พันบาท

ปี 2561

พันบาท

พันบาท

%

301,951

78.36

600,828

78.53

673,594

78.71

การบริ การ-เครื องแบบเฉพาะกิจ

70,764

18.36

129,780

16.96

142,055

16.60

เบ็ดเตล็ด

12,630

3.28

34,485

4.51

40,096

4.69

รวมมูลค่าการจําหน่ายในประเทศ

379,673

98.53

753,380

98.47

832,339

97.26

มูลค่าขายจําหน่ายในต่างประเทศ

5,672

1.47

11,712

1.53

23,406

2.74

รวมมูลค่าการจําหน่าย

385,345 100.00

765,092

100.00

อัตราเพิม(ลด) ของมูลค่าการจัดจําหน่าย(%)

-49.63%

-10.59
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855,745 100.00
4.87

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดการค้าปลีกแฟชัน มีการแข่งขันทีสู ง และความต้องการของลูกค้ามีการเปลียนแปลงตาม
สถานการณ์และวาระโอกาสต่างๆ ทังนีด้วยบริ ษทั ดําเนินกิจการมากว่า ปี แบรนด์สินค้าเป็ นทีรู้จกั อย่าง
แพร่ หลาย มีกลุ่มลูกค้าประจําทังคนไทยและชาวต่างชาติทีทราบถึงคุณภาพของวัตถุดิบและการจัดเย็บ ซึง
ลูกค้าทราบถึง คุณค่าของสิ นค้าทีแตกต่าง และรักในแบรนด์สินค้าอย่างยาวนาน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid- ในปี
เป็ นปี ทียากต่อการคาดการณ์
สถานการณ์ทีจะเกิดขึน จากนโยบายของรัฐบาลในการปิ ดสถานทีชัวคราวและการเว้นระยะห่างทางสังคม
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ทงแบรนด์
ั
สินค้าในประเทศและแบรนด์สินค้านําเข้าต่างๆ จากต่างประเทศจึงหันมา
ทําการตลาดและขายสินค้าทางออนไลน์เพิมขึนเป็ นจํานวนมาก
ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างรุ นแรงทังด้าน
การตลาด ด้านราคา การขนส่ งและการให้บริ การทีรวดเร็ว บริ ษทั ฯ จึงต้องพยายามขยายช่องทางการขายไปยัง
กลุ่ม Market place เพิมขึน พร้อมทังสื อสารถึงความแตกต่างของ คุณภาพ และการสวมใส่ ทีเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตปัจจุบนั อีกทังต้องศึกษา พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือใช้สวมใส่ป้องกันโรค เช่น
หน้ากากผ้า ชุด PPE เสื อคลุมกันการสะท้อนนําทีสามารถสวมใส่ ได้ในหลากหลายกลุ่มอาชีพ เป็ นต้น อีกทัง
ยังศึกษากิจกรรมทีลูกค้าให้ความสนใจ อาทิเช่น สินค้าเกียวกับสุ ขภาพ หรื อการให้ความสําคัญต่อสิงแวดล้อม
การรับผิดชอบต่อสังคม ในรู ปแบบต่างๆ
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1. ปัจจัยความเสียง
1.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1 เศรษฐกิจทีมีแนวโน้มทีจะชะลอตัว
1.1.2 เทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพิมมากขึน
1.1.3 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างและปรับเปลียนเร็ วมาก
1.1.4 โรคระบาดทีไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ความรุ นแรงได้
1.2 ความเสียงในด้านการเงิน
1.2.1 การบริ หารความเสียง
บริ ษทั ไม่มีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงิน เพือเก็งกําไร หรื อการค้า
1.2.2 ความเสียง เกียวกับอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบีย เกิดจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด ซึงมีผลต่อ
การดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทังเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมจาก สถาบันการเงินได้ ใช้อตั ราดอกเบียตามทีธนาคารกําหนดเป็ นส่ วนใหญ่ จึง
มีอตั ราเสี ยงตํา
1.2.3 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ไม่มีเงินกูส้ กุลต่างประเทศ บริ ษทั มีลูกหนีและเจ้าหนี เกิดจากการซื อ และขายสิ นค้า
ในสกุลเงินต่างประเทศไม่มาก
1.2.4 ความเสียงด้านสินเชือ
บริ ษัท มีน โยบายให้สิ น เชื อลู ก ค้า ด้วยความระมัด ระวัง ลูก หนี ของบริ ษัท ส่ วนใหญ่ เป็ น
องค์ก ารขนาดใหญ่ และมันคง เช่ น ธนาคาร, ประกัน ภัย,ห้างสรรพสิ น ค้า, โรงพยาบาล,
รัฐ วิส าหกิ จ ซึ งได้ติด ต่ อกัน มานาน จึ ง คาดว่ าการติ ด ตาม และเก็ บ หนี จะไม่ ได้รับ ความ
เสียหาย
1.2.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื องจากสินทรัพย์ ทางการเงินส่ วนใหญ่ จัดเป็ นระยะสัน และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบียอยูใ่ น
เกณฑ์ เดี ยวกับ ตลาด บริ ษัท เชื อว่ า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ และหนี สิ น ทางการเงิ น
ดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
1.3 ความเสียงทางด้ านการตลาด และการขาย
การขาย และการตลาด ถือเป็ นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ทีจะให้ประสบความสําเร็ จ
ดังนันบริ ษทั มุ่งมันจะสร้างตรา (BRAND) ให้เป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนืองและยาวนาน และบริ ษทั
ยังคงเน้นและให้ความสําคัญกับการสร้างทีมบริ หารจัดการเพือบริ การลูกค้า ตังแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย
และหลังการขาย และมีช่องทางการสื อสารเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็ วทีสุ ด และการพัฒนา
ด้านการขายออนไลน์เพือตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีเปลียนไป
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1.4 ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างมากต่อการมีทรัพยากรบุคคล โดยแนวคิดหลักทีจะทําให้พนักงานรู้
ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมันทีจะพัฒนาตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น นับถือและให้ความสําคัญกับลูกค้า
1.5 ความเสียงจากสินค้าแฟชันมีการเปลียนแปลง
สิ นค้าเครื องแต่งกายมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ์ การดําเนินชีวติ ซึงประกอบด้วย เทรนด์
ระยะสันและระยะยาว บริ ษทั ได้ทาํ การศึกษาถึงข้อมูลประวัติการขาย แนวโน้มในตลาดธุรกิจแฟชัน ความ
ต้องการของลูกค้า ทังในและต่างประเทศ อีกทังยังมีการนําข้อมูลต่างๆ ทีรวบรวมมาวิเคราะห์ เพือใช้ประกอบ
ในการวางแผนงานต่างๆ เช่น การสังสินค้าในแต่ละครัง บริ ษทั จะนําข้อมูลทีเคยมี และข้อมูลทีได้ศึกษาใหม่มา
ใช้วิเคราะห์แนวโน้มความเป็ นไปได้ทีจะเกิดยอดขาย เพือให้การสังจํานวนสินค้าทีมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด
1.6 ความเสียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุลขิ สิ ทธิในแบรนด์ สินค้ า
เครื องหมายลิขสิทธิการค้าทีทางบริ ษทั ใช้อยูน่ นั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั เจ้าของลิขสิทธิมีการดําเนิน
ธุรกิจร่ วมกันมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว และบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขการค้าอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด จน
ทําให้บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจในการเป็ นตัวแทนการจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจากนีบริ ษทั ยังมีการทํา
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื องหมายการค้าครังละ ปี หรื อเป็ นสัญญาต่อโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
เพือเป็ นการลดความเสียงทีอาจเกิดขึนได้จากการไม่ได้รับการต่ออายุสิทธิในแบรนด์สินค้า อีกทังบริ ษทั ทีเป็ น
เจ้าของลิขสิทธินันเป็ นบริ ษทั ทีมีความเกียวข้องกันโดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน จึงทําให้บริ ษทั มีความ
เสี ยงน้อยทีจะไม่ได้ต่ออายุลิขสิ ทธิในแบรนด์สินค้า
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โครงสร้ างเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
เรี ยกชําระแล้ว 120 ล้านบาท (หนึงร้อยยีสิบล้านบาท) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
รายชือผูถ้ ือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที 9 กรกฎาคม 2563
ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

%

1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา

1,887,140

15.73

2. นางประวรา เอครพานิช

1,746,428

14.55

3. บริ ษทั สหสิ น จํากัด

1,665,560

13.88

4. บริ ษทั ศิราธาน จํากัด

1,350,700

11.26

5. บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

1,024,000

8.53

6. บริ ษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

717,400

5.98

7. บริ ษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จํากัด

380,400

3.17

8. บริ ษทั นิวซิตี (กรุ งเทพฯ) จํากัด (มหาชน)

344,300

2.87

9. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

307,200

2.56

10. บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ จํากัด

240,000

2.00

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายชือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ทีถือสู งสุ ด รายแรก ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เพือประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบนั ได้จาก เว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ
http://www.btnc.co.th ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
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การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก
2 ชุด ช่วยกลันกรองงานทีมีความสําคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริ หาร(ฝ่ ายจัดการ) เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ มีการกําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ และของกรรมการ
ผูจ้ ดั การไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตร และในอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง
ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 13 เมือวันที 26 ธันวาคม 2561 มีเลขานุ การบริ ษทั ทํา
หน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
1. คณะกรรมการบริษทั จัดตังขึนทําหน้าทีกํากับดูแลกิจการทีดีเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ้น และให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการบริ ษทั
และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ตเยียงวิญ ูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน
จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที ปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมี
สถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน คน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั
ที มาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 6 คน และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื อง
สัด ส่ วนกรรมการอิส ระทีกําหนดให้บ ริ ษัท จดทะเบี ยนต้องมีก รรมการอิส ระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.
2.
3.
4.

รายชื อ
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางสุพร
ภวสันต์
นางกัลยา
ไวยานนท์

5. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
6. นางสาวพัชรี คงแก้ว
7. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก

8. นายภุชชงค์

วนิชจักร์วงศ์

9. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
10. นายกฤษณ์

ณ ลําเลียง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง
ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการบริ ษทั ทีจะแบ่งออก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการบริ ษทั ซึงพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการเลือกตังใหม่
อีกได้
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กรรมการบริษทั ทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริ ษทั สองในสี นีลงลายมือชือร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
1. นายปณิธาน
ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
2. นางประวรา
เอครพานิช
กรรมการ
3. นางสุพร
ภวสันต์
กรรมการ
4. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
กรรมการ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าทีให้แก่ทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และ/หรื อ บุคคลอืนใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะ
กรรมการบริ หาร
3. อนุมตั ิการได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชือ ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
4. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์อืนใด ในวงเงินส่ วนที
เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
5. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
6. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสินทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนที
เลิกใช้ ชํารุ ด สู ญหาย ถูกทําลาย เสื อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่า
ทางบัญชีรวม ในวงเงินส่ วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
7. อนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึงวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลือทีเสื อมสภาพ
หรื อล้าสมัย ซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
8. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์
การฟ้องร้องคดีและ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริ ษทั ฯ
สําหรับเรื องทีมิใช่ปกติวสิ ัยทางการค้าและ/หรื อทีเป็ นปกติวสิ ัยทางการค้า ทีมีทุนทรัพย์
เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
9. เสนอการเพิมทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลียนแปลง
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ้น
10. อนุมตั ิการก่อตัง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
11. มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนใด ทําการ
แทนได้
12. มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้องมาชีแจงให้
ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
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13. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอกในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
14. แต่งตังและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2. อนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณประจําปี รวมทังกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิผล
3. ส่ งเสริ มให้จดั ทํา นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ทีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั าการทํารายการต่าง ๆ ได้รับ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีทีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที
สามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางทีชัดเจนและเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น โดยผูม้ ีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับขันตอนการดําเนินการ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล้ว
และได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
8. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
9. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยกําหนด วัน เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
เกียวกับเรื องทีเสนอต่อผูถ้ ือหุ้นในระหว่าง วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครัง บริ ษทั ฯ
จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ้นทราบ ณ สํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรื อ
กําหนดวันเพือกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้น (Record Date: RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ไม่เกิน เดือน และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้น เพือรวบรวมรายชือตามมาตรา ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทํารายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน ” โดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
39

(แบบ 56 - 1)
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจะยืนต่อหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง เพือให้มนใจว่
ั าได้แสดง
ข้อความ หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชีทะเบียน
หรื อเอกสารอืนใดของบริ ษทั ฯ
12. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการชุดอืน
13. ปฏิบตั ิการอืนใด ทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็น
สมควร
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั ทีมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีความเป็ นอิสระ จํานวน 3 คน
เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแล
กิจการทีดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง ดังรายชือต่อไปนี
รายชื อ
* . นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์
3. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
มีความเชียวชาญด้านบัญชีการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน - เมษายน
เมษายน - เมษายน
เมษายน - เมษายน

หมายเหตุ *นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน (เลขานุการบริ ษทั ) เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะ
กรรมการบริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอาํ นาจเชิญผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้อง
มาชีแจงให้ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น ตลอดจน
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอาํ นาจในการตรวจสอบผูท้ ีเกียวข้อง และเรื องทีเกียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจ และ
หน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
40

หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มนใจว่
ั า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ
ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7. ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อ
การกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาทีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคล
ภายนอก
2.2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการ
บริ ษทั จํานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลกิจการทีดี
การสรรหา เพือสรรหาและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ทังนี เพือให้มนใจได้
ั
ว่าบริ ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่ งใส
การกําหนดค่าตอบแทน เพือพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรู ปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษทั ทังนี เพือให้มนใจได้
ั
ว่าบริ ษทั ฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ดังรายชือต่อไปนี
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รายชื อ

ตําแหน่ ง

1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสุพร ภวสันต์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน 63- เมษายน 64
เมษายน 63- เมษายน 64
เมษายน 63- เมษายน 64

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้องมาชีแจง ให้ความเห็นร่ วม
ประชุม หรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อ ทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อ จ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนการสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลทีได้รับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติทีเหมาะสม
โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง
3. จัดทําความเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชือบุคคลทีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การกําหนดค่าตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนิน
งานของบริ ษทั ฯ วงเงินค่าตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น และจํานวนเงิน
ค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ทีผ่านมา เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอ
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพืออนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจ
หน้าที และปริ มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินทีผูถ้ ือหุ้นได้อนุมตั ิ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ทีมิได้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจ หน้าที และปริ มาณ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3. ฝ่ ายบริหาร
3.1 คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
บุ ค คลอื นทั งที มี ฐ านะเป็ นพนั ก งาน หรื อลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อบุ ค คลภายนอกเป็ นคณะ
กรรมการบริ หาร
ทังนี ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที จะทําหน้าที บริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษัท ฯ ได้เ ป็ นอย่างดี มี ฐ านะเป็ นฝ่ ายจัด การ ทําหน้าที บริ ห ารจัด การกิ จการของบริ ษัท ฯ ตามที ได้รั บ
มอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต เยียงวิญ ูชนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ เช่นนันจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พล
ในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ หาร มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า คน ดังนี
รายชื อ
. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
. นางประวรา เอครพานิช
. นางกัญ ุมา โนนคํา
. นางกัลยา
ไวยานนท์
5. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
. นางสุ พร
ภวสันต์
. นางสาวพัชรี คงแก้ว

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
เมษายน - เมษายน

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
สิ งหาคม

- เมษายน
- พฤษภาคม
- เมษายน
- เมษายน
- เมษายน
- เมษายน

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตัง ถอดถอน คณะทํางานอืนใดเพือดําเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการ
บริ หาร และ/หรื อ พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการบริ หาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิเบิกจ่าย
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้
4. อนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนที
กําหนด
5. อนุมตั ิการได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชือ ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนทีกําหนด
6. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อนใด
ื
ในวงเงินแต่ละ
ครังไม่เกิน จํานวนทีกําหนด
7. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวนทีกําหนด
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8. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสินทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
ทีเลิกใช้ ชํารุ ด สู ญหาย ถูกทําลาย เสือมสภาพหรื อล้าสมัย ไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่า
ทางบัญชีรวมไม่เกินครังละจํานวนทีกําหนด
9. อนุมตั ิการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึงวัตถุดิบ และ/หรื อ สิ นค้าคงเหลือทีเสื อมสภาพ
หรื อล้าสมัย ซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครังละจํานวนทีกําหนด
10. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษทั ฯ สําหรับ
เรื องทีมิใช่ปกติวสิ ัยทางการค้า ทีมีทนุ ทรัพย์ไม่เกินจํานวนทีกําหนด และ/หรื อ ทีเป็ น
ปกติวิสัยทางการค้าทีมีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวนทีกําหนด
11. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอืนใดทําการแทนได้
12. มีอาํ นาจเชิญผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีเกียวข้อง มาชีแจงให้ความเห็นร่ วม
ประชุมหรื อส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
13. ปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
14. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีเห็นสมควร
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. รับผิดชอบในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และส่ งเสริ มให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนือง
4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
5. กรรมการบริ หารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการที
ตนดูแล ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพือให้ผสู ้ อบบัญชีทาํ การตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื องทีจะเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิต่อไป
8. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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อํานาจ - หน้ าทีของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีอาํ นาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ดังนี
1. มีอาํ นาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มติทีประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
2. มีอาํ นาจในการสังการดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและสมควร เพือให้การดําเนินการตามข้อ .
สําเร็จลุล่วงไป และหากเป็ นเรื องสําคัญให้รายงาน และ/หรื อ แจ้งให้คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารรับทราบ
3. มีอาํ นาจบังคับบัญชาบรรจุแต่งตัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบมาตรการทาง
วินยั ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทังนีการดําเนินการต่าง ๆ
ดังกล่าวต้องไม่ขดั แย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร
4. มีอาํ นาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด คําสังและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร
5. มีอาํ นาจอนุมตั ิการเข้าทํานิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกิน
จํานวน ล้านบาท
6. มีอาํ นาจอนุมตั ิเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หลักทรัพย์อืนใดทีออก
โดยบริ ษทั อืนในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจํานวน ล้านบาท
7. มีอาํ นาจอนุมตั ิจดั หาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครังไม่เกินจํานวน ล้านบาท
8. มีอาํ นาจอนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงสินทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
ทีเลิกใช้ชาํ รุ ด สูญหาย ถูกทําลาย เสือมสภาพหรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินจํานวน ล้านบาท
9. มีอาํ นาจอนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลายซึงวัตถุดิบ และ/หรื อ สิ นค้าคงเหลือที
เสื อมสภาพ หรื อล้าสมัยซึงจะทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินจํานวน ล้านบาท
10. เมือมีการดําเนินการใด ๆ ตามข้อ , , , , ให้แจ้งการดําเนินการนัน ๆ แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครังต่อไป
11. มอบอํานาจ และ/หรื อ มอบหมาย ให้บุคคลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อาํ นาจของกรรมการผูจ้ ดั การข้างต้น ไม่สามารถกระทําได้หากกรรมการผูจ้ ดั การ
อาจมีส่วนได้เสียหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริ ษทั ฯ
13. ในการใช้อาํ นาจดังกล่าว หากมีขอ้ สงสัยหรื อความไม่ชดั เจนในการใช้อาํ นาจหน้าที
ตามทีกําหนดนี ให้เสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
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14. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
อํานาจ - หน้ าทีของผู้บริหารรายอืน ๆ ทีสําคัญ มีดงั นี
1. มีหน้าทีในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการบริ หาร มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริ ต
2. ดําเนินกิจการงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีทีคณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
3. อืน ๆ ตามทีกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีตามความรับผิดชอบ
4. เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั โดยมีขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพือสนับสนุนให้การกํากับดูแล
กิจการเป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
นอกจากนียังให้คาํ แนะนําเบืองต้นแก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร เกียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาวงเงินและการจัดสรรค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบวงเงินค่า
ตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ทีผ่านมา และเปรี ยบเทียบ
กับระดับปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และนําเสนอ
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพืออนุมตั ิ
ทังนี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 50 เมือวันที สิ งหาคม 563 ได้อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิและ/หรื อไม่เกินปี ละ 1 ล้านบาท และได้จ่ายไปเป็ น
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จํานวนเงินทังสิน ,000 บาท โดยได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั เป็ นรายคนในหัวข้อค่าตอบแทน
กรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายของบริ ษทั ฯ
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน ซึงจะมีการจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน เบียประชุม เงิน
อุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ โดยได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในหัวข้อ ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริหาร และผู้บริหาร
การทีจะรักษาผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้อยูก่ บั บริ ษทั ฯ ไม่ได้ขึนอยูก่ บั ค่าตอบแทนอย่างเดียว ยังมี
ปัจจัยอืน ๆ เช่น ความจริ งใจ ความเข้าใจ เป็ นต้น ดังนัน การจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็ นปั จจัย
ในการรักษายึดเหนียวให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีความจงรักภักดีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ อย่างมันคงถาวร อีกทังผูไ้ ด้รับ
อาจได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
6. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสําคัญ
ต่อการเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที โดยได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที IOD จะจัดขึนอีกในอนาคต เพือนําความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พฒั นาการปฏิบตั ิหน้าที รวมทังกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีการพบปะแลกเปลียนความ
คิดเห็นกับกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยูเ่ สมอ ทังในประเทศ และต่างประเทศ
นอกจากนียังได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
7. แผนการสื บทอดงาน
เพือให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนืองและมีประสิ ทธิภาพเพิมขึนอยูเ่ สมอบริ ษทั
ได้วางนโยบายในการสื บทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าทีต่างๆ โดยเตรี ยมบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ
เพือทดแทนและปฏิบตั ิหน้าทีอย่างต่อเนืองในกรณี ทีองค์กรมีการปรับเปลียนตําแหน่งหน้าที ทังเพือการก้าวสู่
ตําแหน่งทีสูงขึนหรื อในกรณีทีพนักงานจะพ้นจากตําแหน่งเดิม ทังโดยการลาออก หรื อเกษียณอายุ โดยมี
หลักการ ดังนี
1. คัดเลือกบุคลากรทีมีศกั ยภาพและความสามารถจากภายในองค์กร
2. กรณี ตอ้ งเลือกจากพนักงานหลายคนเพือก้าวสู่ ตาํ แหน่งทีสู งขึน ต้องดูจากการประเมินผลการ
ทํางานทังความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจะพัฒนาองค์กร รวมทังวิสัยทัศน์
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการเป็ นผูน้ าํ
4. การเพิมความรู้ โดยการส่ งเข้าอบรมหลักสูตรการเป็ นผูน้ าํ หรื อหลักสูตรทีเกียวข้องกับหน้าที
ทีจะต้องรับผิดชอบ
5. ต้องเป็ นผูม้ ีมโนธรรม จริ ยธรรมและเหตุผล
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ประวัติกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน
ชื อ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
อายุ
49 ปี
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ, University of Denver ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตร
Directors Certification Program (DCP)
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นที 5
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 18
หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผูน้ าํ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
(ปนป.) รุ่ นที
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่ นที 10
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
1,887,140 หุ้น หรื อ 15.73%
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
ตําแหน่ง
บริ ษทั
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
ตําแหน่ง
บริ ษทั
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั สหสิน จํากัด
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ธานรา จํากัด
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ศิราธาน จํากัด
2538 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
2538 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ภูเพชร จํากัด
2538 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โชคธานี จํากัด
2538 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด
2542 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เวลล์เมเนจเมนท์ จํากัด
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั วราธาน จํากัด
2563 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เสนอห์ โลจิสติกส์ จํากัด
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โชควัฒนา จํากัด
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ชื อ นางประวรา เอครพานิช
อายุ
46 ปี
ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ, Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตร
Director Accreditation program (DAP)
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นที 4
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
1,746,428 หุ้น หรื อ 14.55%
ประสบการณ์ทาํ งานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
ตําแหน่ง
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
2546 - 2559
กรรมการ

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

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

บริ ษทั
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
บริ ษทั สหสิน จํากัด
บริ ษทั ธานรา จํากัด
บริ ษทั ศิราธาน จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั ภูเพชร จํากัด
บริ ษทั โชคธานี จํากัด
บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด
บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
บริ ษทั เวลล์เมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั วราธาน จํากัด

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ชื อ นางกัญ ุมา โนนคํา
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

55 ปี
กรรมการ / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสู ตร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
ตําแหน่ง
2555 – พ.ค.
กรรมการ
2552 - 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
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ชื อ นางสุ พร ภวสันต์
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา

65 ปี
กรรมการ
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสู ตร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
500 หุ้น หรื อ 0.0042%
ประสบการณ์ทาํ งานระยะ ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
ตําแหน่ง
พ.ค.2562 -ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2535 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั

บริ ษทั
บริ ษทั ธานรา จํากัด
บริ ษทั ปณิวรา จํากัด
บริ ษทั สหสิน จํากัด

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
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ชื อ นางกัลยา ไวยานนท์
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั

60 ปี
กรรมการ
MINI MBA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
2555 – 2563

ตําแหน่ง
กรรมการ
Brand Manager

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

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2555 - 2563
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ชื อ นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั

45 ปี
กรรมการ
ปริ ญญาโท Publication Management
Drexel University, Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2556 - 2559

ตําแหน่ง
กรรมการ
Retail Manager
Beauty Editor

บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
Marketing Communication
Director

บริ ษทั
บริ ษทั สุทธิภาคย์ ออแกไนเซอร์ จํากัด

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2559 - 2561
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ชื อ นางสาวพัชรี คงแก้ว
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั

52 ปี
กรรมการ
ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสาระสนเทศ
สถานบันพัฒนบัณฑิตบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
Mini Master Course of Information Production and Systems (Mini-MIPS)
Waseda Education (Thailand)
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
ส.ค. -ปัจจุบนั
พ.ค. 2562 – ส.ค.
2553 –ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาระบบและ
ข้อมูล

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

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2559 - ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการ

บริ ษทั
บริ ษทั วราธาน จํากัด
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ชื อ นายประเสริฐ ภัทรดิลก
อายุ
64 ปี
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การอบรมหลักสู ตร
Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที 20
DCP Refresher รุ่ นที 12
Anti Corruption : The practical Guide ACPG รุ่ นที 15
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั - ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
2547 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
ก.พ. 2562 –
ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีฆา ก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั
บริ ษทั คินเดรค จํากัด
โรบินสัน แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั แอดไวเซอรี พลัส จํากัด
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

ชื อ นายภุชชงค์ วนิชจักร์ วงศ์
อายุ
49 ปี
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ, University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตร
Director Accreditation program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
2546 – ปัจจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั
บริ ษทั เดอะแพคเกจจิง จํากัด

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่ พ.ศ.
2557 - ปัจจุบนั
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ชื อ นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
อายุ
47 ปี
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท (MBA FINANCE)
Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตร
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
1,000 หุ้น หรื อ 0.0083%
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.
2555 – ปัจจุบนั
2555 – 2562
- ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ
ทีปรึ กษา
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บริ ษทั
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)

ชื อ นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
อายุ
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั

50 ปี
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ไม่มี
35,000 หุ้น หรื อ 0.29%

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่พ.ศ.

ตําแหน่ง

บริ ษทั

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั
2Spot Communications
Arc Innovative. Co. Ltd

บริ ษทั จํากัด
ตังแต่พ.ศ.
2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
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ชื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
อายุ
42 ปี
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั / ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
การอบรมหลักสู ตร
หลักสูตร The Manager – สถาบันฝึ กอบรมและวิจยั การบริ หารและจิตวิทยา
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า (TFRS 16)
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน (IFRS 9)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตังแต่ พ.ศ.

ตําแหน่ง

บริ ษทั

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

2554 – เม.ย.

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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

ส.ค.

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-ปัจจุบนั
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บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการบริ ษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลและมีพนฐานความเชี
ื
ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพือคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ทีจะเสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาและนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นรายบุคคล เว้นแต่กรณี ทีมิใช่
เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพือเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเลือกตังเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ในตําแหน่งทีว่างลงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชือบุคคล เพือรับการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ซึงสามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบและการเลือกตัง ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และ
กฎบัตร ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และเลือกตังบุคคลทีไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทังต้องไม่มีลกั ษณะ
ทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการบริ ษทั ทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และมีจาํ นวนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วิธีเลือกตังกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ กรรมการ
บริ ษทั นันให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับ
การเลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้นต้องเลือกตังในครังนัน ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และกฎบัตร
กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการบริ ษทั ทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับ
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ส่วนหนึงในสาม กรรมการบริ ษทั ทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน
ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริ ษทั คนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผู ้
ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริ ษทั ซึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ
. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ และ และกฎบัตร
กําหนดให้กรรมการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ
1.4 ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
1.5 ศาลมีคาํ สังให้ออก
และเมือตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือก
บุคคล ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ทีว่างในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั จะเหลือน้อยกว่า
เดือน และจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ทีตนแทน
. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที คณะกรรมการ ข้อ กําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
อาจลงมติให้กรรมการบริ ษทั คนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีของจํานวนผูถ้ ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุ้นทีถืออยูโ่ ดยผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุ ด เพราะเชือว่าความสามารถ
ทางธุรกิจ และความเชียวชาญของกรรมการบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ขนอยู
ึ ก่ บั อายุ ตราบเท่าทีกรรมการบริ ษทั ทุก
คนมีความตังใจและจริ งใจในการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการบริ ษทั ตามทีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั นัน เป็ น
สิทธิของผูถ้ ือหุ้นโดยแท้ทีจะคัดเลือกบุคคลเข้าทําหน้าทีในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ แทนตน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตร ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า คน โดยทังหมดต้องเป็ น
กรรมการบริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังนี
1.
ได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.
เป็ นกรรมการอิสระ
3.
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนิน
การของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
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4.

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5.
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะ
สามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
ทังนี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้มีประกาศเปลียนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
ใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัติตามทีได้มีประกาศเปลียนแปลงไปทุกประการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันทีมีมติ
แต่งตัง และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
และเมือตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ย
กว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ อง
กรรมการตรวจสอบทีตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุ ดของกรรมการตรวจสอบ
ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตรต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า คน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอืนให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว ทังนี ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันที
มีมติแต่งตัง และเมือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน
นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังใหม่ได้
(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
และเมือตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาํ หนดจํานวนวาระทีจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีสุ ดของกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ขึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและการแต่งตัง ตามกฎบัตร ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า คน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอืน ทังทีมีฐานะเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อบุคคลภายนอกให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว ทังนี ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าที
บริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี นับจากวันทีมี
มติแต่งตัง และเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตังคณะกรรมการ
บริ หารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตังต้องกระทําภายใน เดือน นับ
แต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริ หารชุดเดิม กรรมการบริ หารซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตังใหม่ได้
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(ข) การออกทีมิใช่ การออกตามวาระ ตามกฎบัตร กําหนดให้กรรมการบริ หารพ้นจาก
ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
กิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่งและเมือตําแหน่งกรรมการบริ หาร
ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง
กรรมการบริ หาร แทนตําแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเหลืออยู่
ของกรรมการบริ หารทีตนแทน
5. การแต่งตังกรรมการผู้จัดการ จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. การแต่งตังผู้บริหารรายอืน ๆ ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบซึงเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ
ซึงจะพิจารณาจากพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีความสามารถและเหมาะสม
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ค่ าตอบแทนของผู้บริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนรวมทีเป็ นตัวเงินในปี 2563 ของกรรมการบริ ษทั
รายชื อ

ท่าน (ค่าเบียประชุม)

เบียประชุมและบําเหน็จกรรมการ

1. นายปณิ ธาน

ปวโรฬารวิทยา

22,000

บาท

2. นางประวรา

เอครพานิช

22,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

3. นางกัญ ุมา
โนนคํา
(ดํารงตําแหน่งถึง พฤษภาคม 2563)
4. นางสุพร
ภวสันต์
. นางกัลยา

ไวยานนท์

12,000

บาท

. นางสาวตวงทิพย์

ณ นคร

20,000

บาท

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

6,000

บาท

22,000

บาท

9. นายภุชชงค์

วนิชจักร์วงศ์

20,000

บาท

10. นายเสริ มวงศ์

ธนสารศิลป์

18,000

บาท

11. นายกฤษณ์

ณ ลําเลียง

20,000

บาท

192,000

บาท

รวม

 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามนิยาม กลต. รวมจํานวน ราย เป็ นเงิน , ,
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บาท

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563 การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี

จํานวนครั งทีเข้ าประชุม

รายชื อ

1. นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอครพานิช
3. นางกัญ ุมา โนนคํา (ดํารงตําแหน่ง
กรรมการถึงวันที พฤษภาคม )
4. นางสุพร
ภวสันต์
5. นางกัลยา
ไวยานนท์
6. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
7. นางสาวพัชรี คงแก้ว (ดํารงตําแหน่ง
วันที สิ งหาคม )
8. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
.นายภุชชงค์ วนิชจักรวงศ์
10.นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
11.นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง

กรรมการ
บริ ษทั
รวม
ครัง/ปี
11/11
11/11
5/5

กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม
ครัง/ปี

10/11
6/11
10/11
3/3
11/11
10/11
9/11
10/11
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4/4
3/4
4/4

กรรมการสรรหา
และกําหนดค่า
ตอบแทน
รวม ครัง/ปี
1/1
1/1

การเข้าประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ครังที
จํานวน ครัง
1/1
1/1
1/1

1/1

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

การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี
คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารอืน ๆ เป็ นประจําทุกเดือน เดือนละ ครัง
โดยกําหนดไว้เป็ นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื อ
นายปณิธาน
ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางกัญ ุมา โนนคํา (ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ถึงวันที พฤษภาคม )
นางสุพร
ภวสันต์
นางกัลยา
ไวยานนท์
นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
นางสาวพัชรี คงแก้ว (ดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที สิ งหาคม )

จํานวนครั งทีเข้ าร่ วมประชุม
12/12
12/12
5/5
12/12
11/12
11/12
5/5

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1.
2.
.
.
.

รายชือ
นายปณิธาน
ปวโรฬารวิทยา
นางประวรา เอครพานิช
นางกัญ ุมา โนนคํา
นางสุพร
ภวสันต์
นางสาวพัชรี คงแก้ว

. นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ(ดํางตําแหน่ง ถึง พฤษภาคม )
กรรมการ
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายข้อมูลและพัฒนา (เข้ารับตําแหน่ง
กรรมการวันที สิ งหาคม )
เลขานุการบริ ษทั , ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน และผูต้ รวจสอบ
ภายในองค์กร

ซึงผูด้ าํ รงตําแหน่งข้างต้น จัดเป็ นผูบ้ ริ หารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่ งใส ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที มีความสามารถในการแข่งขัน เป็ นธรรมต่อ
ผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ าย คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม เพือสร้างความเจริ ญ เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มังคังแก่ผถู ้ ือหุ้นโดยยึดหลักการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้ กันทีดี โดย
อาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดําเนิ นงาน ขณะเดียวกันได้
เสริ มสร้างให้ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานทุก คน มีคุ ณธรรม ซื อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน มี การแบ่ งปั น และใช้ส ติ
ปัญญาในการดําเนิ นงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
สิ งแวดล้อม เพือประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยังยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี
ได้พฒ
ั นาหลักการกํากับดูแลกิจการที ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื อง และได้จดั ทําหลักการ
กํากับดูแลกิจการที ดี (ฉบับ ปรับปรุ งครังที ) ให้ เป็ นไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สําหรั บ
บริ ษทั จดทะเบียนปี
” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึงได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังที เมือวันที กุมภาพันธ์
และให้มีผลใช้บงั คับตังแต่ วันที มีนาคม
เป็ นต้นไป เพือ
ใช้บงั คับแทนฉบับเดิ มที ได้รับการอนุ มตั ิ จากที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมือวัน ที พฤศจิ กายน
ประกอบด้วย
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
. หลักการกํากับดูแลกิจการ หมวด
3. จริ ยธรรมในการดําเนินธุกิจ
. จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ซึงเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้อง
ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ การแข่งขันในระดับภูมิภาค
อาเซียน นอกจากนี ยังเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการทํา
หน้าทีตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยจิตสํานึกทีดี คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี เป็ นสิ งสําคัญทีต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ถือปฏิบตั ิจนเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน และ
ติดตามอย่างสมําเสมอ โดยบริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พร้อมทังเปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนืองส่ งผลให้ในปี
บริ ษทั ฯได้รับคะแนน ดังนี
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจําปี
บริ ษทั ฯ ได้คะแนน . คะแนน
ผลประเมินอยูใ่ นระดับ “ดี”
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีให้เป็ นไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการที
ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กาํ หนดนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมันทีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั มีการกําหนดอํานาจ
หน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน
4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้องเชือถือได้
5. ดําเนินการให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา ตราบ
เท่าทีไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ้น ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและ
สิ งแวดล้อม
8. มุ่งมันสู่ความเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมันในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารและสร้างสรรค์สิงทีดีทีสุ ดอยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม
ตลอดจนมุ่งมันในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง
10. ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมาย
และสิ ทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นทีตัง
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการ หมวด ดังนี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
1. คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ้น
ไม่มีการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น โดยทําหน้าทีดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ้นอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ ทังทีเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย หรื อผูถ้ ือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทัง
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สิทธิพนฐานของผู
ื
ถ้ ือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื องทีมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามล่วงหน้า
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
3. คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม
โดยมีคาํ ชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม
รวมทังสถานทีจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
สะดวกต่อการเดินทาง
4. คณะกรรมการบริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั เป็ น
ประจําทุกปี มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็ ว มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
และมีการใช้บตั รลงคะแนน รวมทังมีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
6. คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
7. คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยบันทึกการชีแจงขันตอน
การลงคะแนน รายชือกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริ หารทีมาประชุมและลาประชุม ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคําถามคําตอบ ไม่มีการเพิมวาระทีไม่ได้ระบุในหนังสื อนัดประชุม และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนน
เสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้
จึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
ของผูถ้ ือหุ้น ส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลและคุม้ ครองให้ผถู ้ ือหุ้น
ทุกรายได้รับสิทธิขนพื
ั นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ และจริ ยธรรมธุรกิจ
เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สิทธิขนพื
ั นฐาน ได้แก่
- สิทธิในความเป็ นเจ้าของหุ้น การซือขาย หรื อโอนหุ้น
- สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกําไร
- สิ ทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมตัดสินใจ โดย
การออกเสียงในทีประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเลือกตังกรรมการบริ ษทั การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิเรื องทีมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ สิ ทธิในการ
รับเงินปันผล รวมทังสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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นอกจากสิทธิขนพื
ั นฐาน คณะกรรมการบริ ษทั ยังคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุ้นทังตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื องต่าง ๆ ทีเป็ นการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น โดยไม่ละเมิด
สิทธิหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น ส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น ดังนี
1.1
สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) เพือให้ผถู ้ ือหุ้นมีช่องทางทีจะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้มาก
ขึน เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน การซือขายสิ นทรัพย์ทีสําคัญ รายชือผูถ้ ือ
หุ้น อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เพือประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบนั ก่อนวัน
ประชุม รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใน วัน นับจากวันประชุม และข้อมูลทีจําเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผู ้
ถือหุ้น
1.2
สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเป็ น
ประจําทุกปี ภายใน เดือน นับแต่วนั สิ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยวัน เวลา และสถานทีประชุม ไม่
เป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ้น
ในปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ในวันที
เมษายน
แต่เนืองด้วยสถานการณ์ Covid- รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องทีทัว
ราชอาณาจักร ณ วันที มีนาคม
และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกําหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
(ฉบับที ) และประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื อง สังปิ ดสถานที
เป็ นการชัวคราว (ฉบับที ) ณ วันที มีนาคม
ดังนันในวันที เมษายน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
มีมติให้ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ในวันที
เมษายน
และเลือนการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ออกไปไม่มีกาํ หนด ต่อมาในวันที มิถุนายน
จึงได้มีมติกาํ หนดวันจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที เมือวันที สิงหาคม
ณ โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ เลขที
ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
เป็ นประจําทุกปี เพือไม่ให้ผถู ้ ือหุ้นสับสน พร้อม
แนบแผนทีไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นและวาระการ
ประชุมทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) ตังแต่วนั ที มิถุนายน
เพือให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลา เดือน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการประชุม โดยให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อย
เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ปี
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจําปี
ตังแต่วนั ที ธันวาคม
– ธันวาคม
โดยเผยแพร่ ทงภาษาไทยและ
ั
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ภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทังหมด ทีมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลทีบริ ษทั ฯ ส่ งให้ผถู้ ือหุ้นในรู ปเอกสาร ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร วัน ก่อนวันประชุม คือตังแต่วนั ที
กรกฎาคม
เพือให้ผถู ้ ือหุ้นทังชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมี
เวลาพิจารณาข้อมูลมากยิงขึน
3. บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ซึงมีการกําหนดวาระการประชุมพร้อม
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รวมทังความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุม ประกอบด้วย รายงานประจําปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เลือกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบทีบริ ษทั ฯ เสนอชือให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
แผนทีของสถานทีจัดประชุม
คําอธิบายเอกสารและหลักฐานทีผูถ้ ือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่ วม
ประชุม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
วัน โดยส่ งวันที กรกฎาคม
เพือให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
อีกทังได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกัน วัน ก่อนวันประชุม วัน ตังแต่วนั ที กรกฎาคม
กรณี ผถู ้ ือหุ้นต่างชาติบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมซึงมีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย
นอกจากนี ผูถ้ ือหุ้นสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะทีได้จดั ทําและปฏิบตั ิตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิ ชย์ ซึงมี แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึง
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ ือหุ้นโดยถือเป็ นหน้าทีทีต้องเข้าร่ วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที เมือวันที สิ งหาคม
กรรมการบริ ษทั เข้า
ร่ วมประชุม ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี-การเงินเข้าร่ วมประชุม และมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและเป็ นสักขีพยานใน
การนับคะแนนสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นทีเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.btnc.co.th)
2. บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมือถึงเวลาประชุมเลขานุการบริ ษทั
ได้แจ้งจํานวน / สัดส่วนผูถ้ ือหุ้นทีเข้าประชุม หลังจากนัน ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุมและ
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แนะนํากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และมอบให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ประชุม โดยได้ชีแจงกติกาทังหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้นทีลงมติในแต่ละ
วาระตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มทีในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุ ปผลการลงมติจาก
การนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทังมีการ
บันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพืออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุม การตรวจ
นับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผสู้ อบบัญชีร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนทุก
วาระเพือความโปร่ งใส นอกจากนี ผูถ้ ือหุ้น / ผูร้ ับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอ
ในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผเู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที
การออกคะแนนเสียงให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึงผูถ้ ือหุ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูท้ ีออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง และ/หรื อบัตรเสีย เท่านัน จากนันจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวน
เสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ ทังนีในกรณี ทีผูถ้ ือ
หุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ้นโดย
ส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว ในปี
การลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที ทีบริ ษทั ฯ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ ดําเนินการประชุมเรี ยงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี
การเพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อเปลียนแปลงข้อมูลสําคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ อื หุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริ ษทั ฯ มีการบันทึกวีดีทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึงผูถ้ ือหุ้น
สามารถติดต่อได้ทีเลขานุการบริ ษทั และได้เผยแพร่ ภาพการประชุมผ่าน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
6. วาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นทีสําคัญ ได้แก่
( ) การจ่ายเงินปันผล
: บริ ษทั ฯ เสนอรายละเอียดเกียวกับการ
จัดสรรกําไร อัตราเงินปันผลทีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผล และข้อมูลประกอบซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริ ษทั ฯ มีการเปรี ยบเทียบระหว่างเงินปั นผลทีจ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปั นผลทีจ่ายในปี
ปัจจุบนั กับปี ทีผ่านมา พร้อมระบุวนั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล และวันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น
ในปี
บริ ษทั ฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท
จํานวน , , หุ้น เป็ นเงินจํานวน . ล้านบาท
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(2) การเลือกตังกรรมการบริษัท
:
บริ ษทั ฯ ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเลือกตัง
กรรมการบริ ษทั เป็ นรายคน
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ ษทั ทีได้รับการเสนอชือได้ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามทีบริ ษทั ฯ กําหนด และตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีขอ้ มูลเบืองต้นของบุคคลทีเสนอให้เลือกตัง จํานวนบริ ษทั
ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั มหาชนอืน ในกิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของ
บริ ษทั หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ
กรณี เป็ นการเสนอชือกรรมการบริ ษทั ท่านเดิม จะมีขอ้ มูลการเข้าร่ วมประชุมในปี
ทีผ่านมา และจํานวนวาระ / ปี ทีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และได้มีการแจ้งวงเงินทีได้รับอนุมตั ิและจํานวนเงินทีจ่ายจริ ง รู ปแบบการ
จ่ายเงิน รวมทังมีการสรุ ปจํานวนเงินทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
รายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจําปี ในหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หาร
(4) การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ เสนอชือ
ผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงาน จํานวนปี ทีทําหน้าที เหตุผลทีเปลียนผูส้ อบ
บัญชี มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปี ปั จจุบนั กับปี ทีผ่านมา และค่าบริ การอืนทีมีการรับบริ การจาก
สํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสังกัด นอกจากนี ยังได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชือกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
ผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่ วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
บันทึกจํานวนคะแนนเสียงทีได้รับ
ในแต่ละวาระทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคําถาม คําตอบ ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว
ได้รับการสอบทานจากฝ่ ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริ ษทั ก่อนลงนามในฐานะประธานทีประชุม และ
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทังเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน
วัน นับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพือเป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ถึงการประชุม
ครังต่อไป พร้อมทังนําส่ งกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
1. คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
2. คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ นเข้
ื าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที
ผูถ้ ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
3. คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตัง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
4. คณะกรรมการบริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผูถ้ ือหุ้น
โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพือการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จดั ทําฉบับ
ภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ
6. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและมีมาตรการ
ป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึงอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ้น โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดสิทธิออกเสี ยงในทีประชุม เป็ นไปตามจํานวนหุ้นทีผูถ้ ือหุ้นถืออยู่ โดย
หนึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึงเสียง
2. การประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื องเพือบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อน
การประชุมตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื อง โดยเผยแพร่ ทงภาษาไทยและ
ั
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ส่งหนังสื อ
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บอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
วัน โดยส่ งวันที
กรกฎาคม
ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําปี งบการเงิน หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ขันตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
และแผนทีสถานทีจัดประชุม ซึงเป็ นข้อมูลเดียวกับทีบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ก่อนการ
ประชุม วัน เพือให้ผถู ้ ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุ้น กรณี เป็ นผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ บริ ษทั ฯ จัดส่ง
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็ นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
4. บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุ้นทุกคนมีส่วนร่ วมในการพิจารณา และออกเสียง
ลงคะแนนในเรื องสําคัญ ๆ ของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
โดยผูถ้ ือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรื อกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึงเข้าประชุมแทน เพือเป็ นตัวแทนรักษาสิ ทธิของตน ซึงบริ ษทั ฯ ได้ให้ชือ
ทีอยูแ่ ละการมีส่วนได้เสี ยในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทัง
คนไว้ในหนังสื อบอกกล่าวนัด
ประชุม หรื อสามารถดูขอ้ มูลเกียวกับกรรมการตรวจสอบทัง คนได้จากรายงานประจําปี ทีส่ งไปพร้อม
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้
ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพือสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นใช้หนังสือมอบ
ฉันทะทีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร / หลักฐานรวมทังคําแนะนําขันตอน
ในการมอบฉันทะและไม่ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์ทีทําให้ยากต่อการมอบฉันทะหรื อสามารถ Download หนังสื อ
มอบฉันทะทีได้จดั ทํา และปฏิบตั ิตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ (www.btnc..co.th) ซึงมี แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผู ้
ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
ในปี
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที วันที สิ งหาคม
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้ าประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผอู ้ นื
5.

ราย
508
32
5

หุ้น
12,000,000
9,480,428
3,670,068

%
100.00
79.00
30.58

2
25

3,000
5,507,360

0.03
48.39

บริ ษทั ฯ จัดให้มีอากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริ การผูถ้ ือหุ้น โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย
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6. บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
และออกเสียงอย่างเต็มที การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ชัวโมง และให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุมภายหลังทีได้เริ มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
ทียังไม่มีการพิจารณา และนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีใช้สิทธิในการออกเสี ยงเป็ นต้นไป
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียน
เข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และ
โปร่ งใส
2.2 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้าที
ด้วยความซื อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจิตสํานึกทีดีต่อส่ วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที
แสวงหาประโยชน์เพือตนเอง และ/หรื อผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยไม่
นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ืน และห้ามกระทําการอันเป็ น
การสนับสนุนบุคคลอืนใดให้ทาํ ธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ซึงบริ ษทั ฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการ
ดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื องดังกล่าว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง ซึงกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้ปฏิบตั ิตามทีกําหนด
2.3 การดูแลการซื อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดไว้ใน
จรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึงอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทํา
การซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และกําหนดให้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร (รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ทีมีหน้าทีรายงานการถือหลักทรัพย์
หากมีการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และส่งสําเนาให้เลขานุการบริ ษทั เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังต่อไป ซึงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครังจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ของ
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร และหากมีประกาศเปลียนแปลงเกียวกับเรื องดังกล่าว เลขานุการบริ ษทั จะส่ ง
จดหมายแจ้งให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทราบ พร้อมแนบสําเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื องดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร โดย
กําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และบุคคลทีมีความเกียวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธาน
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กรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลียนแปลงต้องนําส่ งรายงานการเปลียนแปลงให้ประธานกรรมการ
บริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
2.4 การดําเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ในหัวข้อความ
ขัดแย้ งของผลประโยชน์ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรื อรายการทีเกียวโยงกันอย่างรอบคอบ
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการทีโปร่ งใสในการอนุมตั ิเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ กรรมการบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทําการใดๆ
อันเป็ นการขัดผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทังไม่มีการเอือประโยชน์ หรื อให้สิทธิพเิ ศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลทีมี
ความเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
4. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึงอยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน
ห้าม ทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อคณะ
กรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังต่อไป
6. ไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้อมูล หรื อความลับของบริ ษทั ทีตนเองทราบ หรื อได้รับ
ทราบต่อบุคคลภายนอกหรื อผูท้ ีไม่เกียวข้อง
7. การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจหน้าที อาจมีการ
กําหนดชันความลับของข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล
และการให้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าทีและ
ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
บริ ษทั ฯ ดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกันด้วย
ความรอบคอบมีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ การกําหนดราคาเป็ นไปตามเงือนไขการค้าที
เป็ นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลทัวไป จัดวางระบบการปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดเป็ นนโยบายหนึ งในการกํากับดูแลกิจการทีดี และกําหนดไว้ใน
จริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ อื หุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบ
ข้อมูล
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บริ ษทั ฯ
มีการควบคุมดูแลการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ
รายการทีเกียวโยงกันให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกําหนดให้กรรมการบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงใน
วาระนัน
การพิจารณาการทํารายการดังกล่าวได้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นของการทํารายการ
เพือ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เมือเสร็จสินการประชุมได้เปิ ดเผยการทํารายการดังกล่าวทังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) โดย
ได้เปิ ดเผยถึง ชือ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเกียวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผล
ความจําเป็ นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และความเห็นทีแตกต่าง (ถ้ามี) รวมทังมี
การบันทึกในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ และยังได้ทาํ การสรุ ปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี (แบบ - )
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการอนุมตั ิหลักการเกียวกับข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้า
ทัวไป ในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องเป็ นประจํา
ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี เพือให้กรรมการ
บริ ษทั ชุดใหม่ได้ทราบเกียวกับเรื องดังกล่าวและให้สรุ ปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส
เพือรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ในปี
บริ ษทั ฯ ไม่มีการทํารายการเกียวโยงกันหรื อซื อขายทรัพย์สินทีเป็ นการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึง
ถึงสิทธิตามกฎหมายหรื อข้อตกลงทีมีกบั บริ ษทั
เพือให้มนใจได้
ั
ว่าสิทธิดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กาํ หนดนโยบายเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ต่อต้านการทุจริ ต การ
คอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็ นส่วน
หนึงของรายงานประจําปี
3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการให้มีช่องทางและขันตอน
ทีผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถรายงานหรื อร้องเรี ยนในเรื องทีอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงินหรื อเรื องทีไม่ได้รับความเป็ นธรรม
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องคุม้ ครองพนักงาน
หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส ในเรื องทีอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อเรื องทีไม่ได้รับความเป็ นธรรม
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จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ ยึดมันในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทังภายใน
และภายนอกองค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ งแวดล้อม คํานึงถึงการเจริ ญเติบโตทาง
ธุรกิจร่ วมกัน เอือประโยชน์ซึงกันและกันอันจะนําไปสู่ การทําธุรกิจทียังยืน จึงได้กาํ หนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ ไว้
ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพือให้เกิดความมันใจว่าสิทธิตามกฎหมายทีเกียวข้องของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะ
ได้รับการดูแลอย่างเป็ นธรรมทุกฝ่ าย และกรณีทีเกิดความเสียหายบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะมี
การปรึ กษา- หารื อและร่ วมกันกําหนดมาตรการทีเหมาะสมเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงได้แจก
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th)
เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คูค่ า้
คู่แข่ง เจ้าหนี พนักงาน ชุมชนและสังคม สิงแวดล้อม และภาครัฐ สิ งแวดล้อม คณะกรรมการบริ ษทั ให้
ความสําคัญต่อจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ตอ้ งมี จริ ยธรรม คุณธรรมทีดี เป็ น
ทีเชือถือและยอมรับโดยทัวไป ซึงจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเจริ ญก้าวหน้า มันคงอย่างยังยืน ดังนี
1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนืองและยังยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงจะช่วยสร้างความเชือมันและความ
มันใจต่อผูถ้ ือหุ้น อันจะนําไปสู่ ความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนือง ให้ผลตอบแทนแก่ผู ้
ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสําคัญทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
ทังสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ
ประกาศทีเกียวข้องโดยไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริ ษทั
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําปี
6. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อ
เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
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7. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคําถามทีเกียวข้องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
8. เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที และวิธีการ ไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ้น
รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นทีไม่สามารถมาร่ วมประชุมด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ นมาร่
ื
วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั เสมือนวิญ ูชนพึงรักษารัพย์สิน
ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ษทั ฯมีกลไกทีทําให้ผถู ้ ือหุ้นมีความเชือมันว่าจะได้รับข้อมูลทีถูกต้องและผลตอบแทน
ทีเหมาะสมเป็ นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ มีการควบคุมการทํารายการระหว่างกัน มี
มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเกียวกับข่าวสารทีเป็ นความลับ ห้าม
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานทีรับทราบข้อมูลภายใน นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอืนโดยมิชอบ เพือการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง เดือน ก่อนเผยแพร่
งบการเงินแก่สาธารณชน
ในปี
บริ ษทั ฯ จ่ายปั นผล จากผลประกอบการในปี
ทังนี ผูถ้ ือหุ้นทุกรายได้
รับเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีสําคัญในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ เอกสารสิงพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังได้
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกไตรมาส และเปิ ดเผยการทํารายการทีสําคัญ เช่น รายการ
ทีเกียวโยงกัน ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.btnc.co.th)
1.2 ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชือมันของลูกค้าเป็ นกุญแจสําคัญ อันนําไป
สู่ความสําเร็ จของบริ ษทั อย่างยังยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ดําเนินธุรกิจด้านผลิต จําหน่ายสินค้า และบริ การ ทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ น
มิตรต่อสิ งแวดล้อม
2. ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน พัฒนาสิ นค้าและบริ การ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลที
จําเป็ นต่อการตัดสิ นใจโดยไม่ปิดบัง หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
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3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที
เป็ นการละเมิดสิ ทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ี
เกียวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนใดที
ื
ไม่สุจริ ตจากลูกค้า
ทังทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็ น
การล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื อสาร เพือให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคําร้องเรี ยน
พึงได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื อสัตย์ยตุ ิธรรม ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ลูกค้า ให้
บริ การ และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความมีนาใจ
ํ โดยกําหนดนโยบายคุณภาพไว้ดงั นี “ เป้ าหมายคือความเป็ นหนึง
ทุกสิ งทีทําคือความทันสมัย คุณภาพทีให้ คือดีทีสุ ด และงานบริการคือหัวใจสํ าคัญ ” คําร้องเรี ยนของลูกค้าพึง
ได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรมเพือสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
รักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า
เพือพัฒนาสินค้าและบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินค้า และบริ การอย่างต่อเนื อง
1.3 คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ทีมีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิต่อ คู่คา้
บนพืนฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม เสมอภาค และเคารพซึงกันและกัน
2. รักษาความลับหรื อข้อมูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ตนเอง
หรื อผูเ้ กียวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน แลกเปลียนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาและ
เพิมคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ เพือการเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
4. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ให้รีบเจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อนใด
ื
ซึงอยู่
นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามข้อตกลง เงือนไขทางการค้า และให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง
มีการสร้าง
สัมพันธภาพและความเข้าใจทีดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลียนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาสินค้า และบริ การ
เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ ไม่เรี ยก รับ หรื อ ยินยอมทีจะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนใด
ื
ซึงอยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี
ไม่มีกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีมีต่อคู่คา้
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1.4 คู่แข่ ง
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
โดยกําหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรมโดยคํานึ งถึงจริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบริ ษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรมโดยสุ จริ ต
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทังนี บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่แข่งเป็ นส่ วนหนึงในการเสริ มสร้างศักยภาพ
ขององค์กรให้มีความมันคง และแข็งแรงยิงขึน ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใด ๆ
กับคู่แข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพือสร้างความ
เชือถือให้กบั เจ้าหนี โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่ งครัด
3. บริ หารงานเพือให้เจ้าหนีมันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนีทีดี
4. เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบเป็ น
การล่วงหน้าเพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกูโ้ ดยเคร่ งครัด ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ฯ
จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีการค้าตรงตาม Credit Term ทีได้ตกลงไว้ล่วงหน้า และจ่ายคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย
ตามเงือนไขทีกําหนด โดยไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่าและเป็ นปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
ของบริ ษทั โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิขนพื
ั นฐานในการ
ทํางาน ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งผ่านข้อมูลหรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อผูไ้ ม่เกียวข้อง
2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของ
บริ ษทั
3. ส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทาง
เพศ สี ผิว เชือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรื อสถานะอืนใดทีไม่ได้เกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
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4. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มกี ารฝึ กอบรม แลกเปลียนความรู ้ เพือพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทัวถึง สร้างความมันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริ ษทั
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ทีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษา
พยาบาล กองทุนสํารองเลียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น
8. เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกียวกับการทํางาน
ซึงข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
9. จัดหาสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที รวมทังจัดสภาพแวดล้อม
การทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพือเป็ นการส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน
10. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่าสู งสุ ดในการสร้างความสําเร็ จให้กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
มนุษยชน จริ ยธรรม และเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน เพือความ
ก้าวหน้า และสร้างความมันคงในอาชีพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
พัฒนาบริ ษทั ฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม เพือเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทํางาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั
พนักงานด้วยความยุติธรรม
ในปี
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid- บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี
มาตรการป้องกันโดยจัดให้มีการทําความสะอาดและฉีดพ่นนํายาฆ่าเชือภายในสํานักงานและร้านค้าเป็ นประจํา
เพือให้มนใจในความปลอดภั
ั
ยของพนักงาน ลูกค้าและผูม้ าติดต่อ มีการจัดสเปรย์แอลกอฮอลล์ หน้ากากผ้า
ให้แก่พนักงาน การเว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิเพือเป็ นการคัดกรองเบืองต้นก่อนเข้าสถานทีทํางาน และการ
ทํางานทีบ้าน (Work from home) สําหรับบางหน่วยงาน การจัดชุด PPE ให้แก่พนักงานกลุ่มเสี ยงได้สวมใส่
ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขนส่ง และพนักงานทีต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพือเป็ นการลดความ
เสี ยงและป้องกันโรค Covid- นอกจากนีบริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทําประกันภัยโรค Covid- ให้แก่พนักงานทุกคน
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บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือการออมเงินและเป็ นหลักประกันของ
พนักงานในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่ งเงินเข้ากองทุน และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษทั ฯ ทุกเดือนใน
อัตราเดียวกัน นอกจากนีบริ ษทั ส่งเสริ มให้พนักงานออมเงิน กับโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์เพือพนักงาน
เครื อสหพัฒน์” และจัดสวัสดิการด้านการประกันภัยการประสบอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงานตามความเหมาะสม
เพือเป็ นหลักประกันความเสียงภัยทีอาจเกิดขึนกับพนักงาน มีการจัดการฝึ กอบรมและสัมมนาภายในองค์กร
ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึงจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพือเป็ นการพัฒนาและ
เพิมความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือง มีเครื องแบบพนักงานขายเพือ
ความเป็ นระเบียบ และภาพลักษณ์ทีดี มีเครื องแต่งกายพนักงานสํานักงาน เพือให้พนักงานแต่งตัวสวย มี
สวัสดิการด้านการซื อสินค้าราคาพิเศษของบริ ษทั โครงการเงินกูเ้ พือทีอยูอ่ าศัย โดยร่ วมมือกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในอัตราดอกเบียตํา
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อ
ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน เพือธํารงรักษาไว้ซึงสังคมและ
ส่วนรวมทีดี โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ไม่ดาํ เนินธุรกิจทีทําให้สังคมเสื อมลง และไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลอืนทีอยูร่ ่ วมใน
ชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึนใน
บริ ษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง
3. กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีเกิดขึนต่อชุมชนและสังคม อัน
เนือง มาจากการดําเนินงานของบริ ษทั
4. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน
5. ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึนระหว่างบริ ษทั กับชุมชนและสังคม บนพืนฐาน
ของความถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีการปลูกฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิด
ขึนในบริ ษทั ฯ โดยกระทําอย่างต่อเนือง และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย
ส่วนรวม
- ร่ วมกิจกรรม “โครงการนําใจให้กาชาด” บริ จาคเงินให้สภากาชาดไทย
- ร่ วมกิจกรรม “โครงการสมาคมรักแม่” บริ จาคเงินให้สภากาชาดไทย
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- ร่ วมบริ จาคชุด PPE และหน้ากากผ้า ให้แก่ โรงพยาบาล หน่วยงาน และบุคลากร
ทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
- ร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชน หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ในการจัดหาอุปกรณ์
ชุด PPE และหน้ากากผ้า เพือบริ จาคให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บุคลากรทาง
การแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
1.8 สิ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทีมีต่อสิ งแวดล้อม โดยมี
การกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ งแวดล้อม
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างสมําเสมอ
. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่ วมมือ
และความรับผิดชอบในการจัดการสิ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและยังยืน
3. ส่ งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื องสิ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มระบบการจัดการด้านสิงแวดล้อม ตังแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มี
มาตรการบําบัดและฟื นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ทีดําเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อม
6. ส่ งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
1.9 ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเป็ นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานและไม่ดาํ เนินการ
ใดๆ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดําเนินการอย่างถูกต้อง เมือมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีหรื อหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั และภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสม
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ในแต่
ละประเทศ หรื อท้องถิน
บริ ษทั ฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ทัง
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
และภาษีนิติบุคคล
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การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทีเกียวกับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั และไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าวไปใช้หรื อให้บุคคลอืนใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน ไม่ละเมิดหรื อนําผลงานของผูอ้ นไปใช้
ื
เพือ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรื อให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานทีพนักงานได้สร้างสรรค์หรื อทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิหน้าทีให้ถือเป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของบริ ษทั และเมือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้วจะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
คืนให้บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทีเก็บไว้ในรู ปแบบใด
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่เกียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรื อนํา
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ นมาใช้
ื
ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
การบริ การด้านเครื องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. เครื องหมายการค้าต่างประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง
และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมาย
การค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GUY LAROCHE โดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิทธิ
2 เครื องหมายการค้าในประเทศ บริ ษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รับสิทธิเครื องหมายการค้าของ
ผลิตภัณฑ์ทีมีชือเสียงในประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทาํ สัญญายินยอมให้บริ ษทั ในกลุ่มใช้เครื องหมายการค้า
อย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น GSP JOUSSE C&D LOF-FI-CIEL โดยได้รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิทธิ
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ไม่กระทําการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือนําไปเป็ นส่วนหนึงในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ไม่จาํ กัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือชาติ ศาสนา การเมือง
หรื อเรื องอืนใด ทังนีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื อสาร เพือให้พนักงานหรื อผูท้ ีเชือว่าสิ ทธิของตนถูกละเมิดหรื อ
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั
และคําร้องเรี ยนพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
88

บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทังเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับองค์กร
และเพือให้แนวทางการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี
1. บริ ษทั ฯ จะไม่จา้ งแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดาํ เนินกิจกรรมที
ส่งผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก
2. บริ ษทั ฯ จะมีการปฏิบตั ิต่อแรงงานทีเข้ามาทํางานในบริ ษทั ฯ อย่างไม่เป็ นทางการ
เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็ นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. บริ ษทั ฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกียวกับ
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพืนทีและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่จดั หาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การให้กบั องค์กรอืน ทีจะนําไปใช้ในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
5. บริ ษทั ฯ จะไม่ร่วมเป็ นหุ้นส่ วนกับองค์กรทีมีการดําเนินงานละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
การต่ อต้านการทุจริต การคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี
1. สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ด้วยความซื อสัตย์ สุจริ ต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพือป้องกันมิให้พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริ ต การ
คอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อ
ยอมรับซึงทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับตนเองหรื อผูอ้ นที
ื ส่ อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าทีในทางทีมิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้หรื อเสนอทีจะให้ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก เพือจูงใจให้บุคคลนันกระทําหรื อละเว้นการกระทําใดทีผิดต่อกฎหมาย
หรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าทีของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสือสารเพือให้พนักงานและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องสามารถทีจะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมันใจได้ว่าจะได้รับการคุม้ ครอง และต้องมีการแต่งตังเจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีตรวจสอบ
ทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา
จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจบนพืนฐานความถูกต้อง โปร่ งใส
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริ ต มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจิตสํานึกทีดีต่อ
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ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเอง/หรื อผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ ห้ามรับเงิน
ผลประโยชน์อืนใด อันเกียวเนืองกับการทํางานให้บริ ษทั ฯ ซึงถือเป็ นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ
ว่าจะไม่สร้างความสําเร็ จของงานในหน้าทีด้วยวิธีการทุจริ ต หรื อให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิด
นโยบายถือเป็ นความผิดร้ายแรงต่อหน้าทีการทํางาน โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง
นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีสาํ นักตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีในการตรวจสอบ และประเมินความเสียงจากการทุจริ ต
และยังมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทําหน้าทีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริ ต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี การให้สินบนเพือผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด อีก
ทังทางบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
นอกจากนีในด้านจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยังได้กาํ หนดเรื อง
1. การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ ของขวัญ
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปในทางทีมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลียงรับรอง การรับ หรื อการให้ของขวัญหรื อการรับการเลียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิ เพือรักษาไว้ซึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิงอันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียงรับรอง ทีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการ
ตัดสิ นใจอย่างหนึงอย่างใด หากจําเป็ นต้องรับหรื อให้ของขวัญ ของกํานัล การเลียง
รับรอง ตามประเพณี ทีมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรื อได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ งของหรื อของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานภายนอกนัน
กําหนดและใช้เป็ นการทัวไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล
เป็ นต้น
3. กรณีทีตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่ วน หรื อผูอ้ ืนใด ทีต้องการให้ของขวัญ ของกํานัล หรื อ
การเลียงรับรองในนามของบริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากบริ ษทั ก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในเรื องเหล่านี ควรจะอยูภ่ ายใต้งบประมาณทีเหมาะสม
นโยบายด้านการดําเนินงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการ เพือส่งเสริ มให้มีการดําเนินงานอย่างเป็ นธรรมทังใน
ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การ
ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กบั หน่วยงานทีอยูใ่ นขอบเขตอิทธิ พลขององค์กร รวมทังการเคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สิน
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ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
นโยบายด้านแรงงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการด้านแรงงาน เพือให้เกิดการจ้างงานและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบตั ิดงั นี
1. กรณี บริ ษทั ฯ มีการเปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีมีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การ
เปลียนเวลาการทําการ การปิ ดกิจการทีมีผลต่อการจ้างงาน บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการแจ้งการ
ให้ขอ้ มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและพิจารณาร่ วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพือหาแนวทาง
ในการลดผลกระทบทีมีต่อพนักงาน รวมทังมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพือให้ผทู ้ ี
เกียวข้อง มีการตรวจสอบร่ วมกัน เพือบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าทีเป็ นได้มากทีสุ ด
2. บริ ษทั ฯ จะปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที
บุคคลมีหน้าทีดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมือมีการดําเนินงานในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะพยายามเพิมการจ้างงาน การพัฒนา
อาชีพ การเลือนตําแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนัน รวมทังมีนโยบาย
ในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถินทีดําเนินการอยู่
4. บริ ษทั ฯ จะหลีกเลียงการกระตุน้ ให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการใด ๆ ทีเป็ นการจํากัดสิ ทธิ
เสรี ภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
โน้มน้าว เพือให้เกิดการจํากัดสิ ทธิดงั กล่าว
5. บริ ษทั ฯ ยอมรับและเคารพสิ ทธิของพนักงาน ในการปฏิเสธงานทีได้พิจารณาอย่างมี
เหตุผลว่าอาจจะมีอนั ตรายหรื อเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวติ หรื อสุขภาพของตนเอง หรื อ
ชีวิต และสุขภาพของผูอ้ ืนโดยแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ
ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีกรณี การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาํ หนดจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี
1. ความรับผิดชอบในหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ได้มีการดําเนิน
การมาอย่างต่อเนือง เพือให้กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยู่ได้ดว้ ยความซือสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย จึงได้กาํ หนดจรรยาบรรณ ดังนี
กรรมการบริษทั และผู้บริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
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2. ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมถึง
การเข้าประชุมทุกครัง ยกเว้นกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ น
3. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื องทีตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบตั ิหน้าทีโดยดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ
และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั เพือให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
5. ในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หาร
รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องและรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ทําการซือหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูท้ ีมีความ
เกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในการดําเนินกิจการของบริ ษทั อย่างสมําเสมอและ
ปฏิบตั ิงานในหน้าทีทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพือให้เกิดผลดีและความเจริ ญก้าวหน้าแก่
บริ ษทั และพนักงาน
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศ
ต่างๆ ทีเกียวข้อง
3. ปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริ การทีเป็ นเลิศ
รักษาภาพลักษณ์และชือเสียงของบริ ษทั
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นาํ ข้อมูลภายในของบริ ษทั เปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก
5. ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กียวข้องกับลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุรกิจกับบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการ
กูย้ ืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
6. ปฏิบตั ิตามคําสังอันชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
7. ยึดมันในการทํางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิ ทธิซึงกันและกัน
เพือประโยชน์ของบริ ษทั และพนักงาน
8. ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความมีนาใจและมนุ
ํ
ษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูอ้ ืน
โดยปราศจากความจริ ง รวมทังไม่นาํ ผลงานของบุคคลอืนมาอ้างเป็ นผลงานตนเอง
9. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความตังใจ ซือสัตย์ สุ จริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้
สําหรับตนเอง หรื อผูอ้ ืน โดยอาศัยหน้าทีการงานทีทํากับบริ ษทั
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10. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่องาน หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทีเกียวข้อง
โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลียงการมีส่วนเกียวข้องกับกิจกรรมทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัท
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริ ษทั อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี
1. ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นาํ ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพือประโยชน์
ส่วนตนหรื อบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชํารุ ด หรื อนําไปใช้ในทาง
ทีผิดเสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม
3. ดําเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินทีเพียงพอต่อความเสี ยหายทีจะเกิดขึนกับ
ทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ืน หรื อสร้าง
หลักฐานทีเป็ นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตทีจัดให้ เพือธุรกิจของบริ ษทั อย่างระมัดระวัง และไม่นาํ มา
ซึงความเสือมเสียชือเสียงของบริ ษทั
6. เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ืนใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่างๆ ของบริ ษทั
7. ไม่นาํ ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ไปทําซํา ดัดแปลงหรื อกระทําการใดๆ เพือ
ประโยชน์ส่วนตัวหรื อประโยชน์ของผูอ้ ืน โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั
8. รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมือพบเห็นการกระทําทีเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื ออาจ
นําไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ หรื อการกระทําทีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารทีสําคัญของบริ ษทั ให้ครบถ้วนตามเวลาทีกฎหมาย
หรื อระเบียบทีเกียวข้องกําหนดและเมือพ้นช่วงระยะเวลาทีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานทีเกียวข้องต้อง
ดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีทีเหมาะสม
3. การแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรียน
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คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส
หรื อข้อร้องเรี ยน เมือพบเรื องทีอาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานใน
บริ ษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็ นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริ ษทั รวมทังการรับข้อร้องเรี ยนใน
กรณีทีพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิทธิ หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม
โดยผ่านช่องทางและ
กระบวนการทีบริ ษทั กําหนด
บริ ษทั จะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใสและเป็ นธรรม
โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนทีเป็ นระบบและยุติธรรม
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับของบริ ษทั
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํา
ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อความเสี ยหาย
2. บริ ษทั จะเก็บข้อมูลทีเกียวข้องไว้เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู ้
ร้องเรี ยน โดยกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนทีเป็ นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ิทีไม่เป็ นธรรม อันเนืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรี ยน
เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลียนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
4. การวินิจฉัยข้ อสงสั ย
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีรับผิดชอบและให้คาํ แนะนําแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพือให้รับทราบ
เข้าใจ และปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ หากจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ
หรื อหากยังมีขอ้ สงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อตัดสินใจได้ ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน ในกรณี
ทีมีขอ้ ขัดแย้งให้ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นทีสิ นสุ ด
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกรณีทีผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีประเด็นทีเกียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในทีบกพร่ อง หรื อการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื อสารผ่าน นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน ซึงรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ ) ซึงเป็ นผูร้ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศัพท์ ต่อ
โทรสาร - E-Mail address : nokbtnc@gmail.com และผลการสอบสวนจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทังนี ผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับ ซึงใน
ปี
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างถูกต้อง
โปร่ งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกําหนดทีเกียวข้อง ทังสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
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และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ซึงมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น รวมทังการเปิ ดเผย
ข้อมูลอืนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ช่องทางการเผยแพร่ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอืนๆ ทีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างทัวถึง เท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบในการทําหน้าทีนักลงทุน
สัมพันธ์ เพือสือสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศสําคัญทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น เพือให้ผูถ้ ือหุ้นและ
ผูส้ นใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารทีสําคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพ
เดียวกัน โดยแบ่งเป็ น
(1) สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี (แบบ - )
(2) สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ รายการ
ทีเกียวโยงกัน การเข้าร่ วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ฯลฯ
โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส่ งในรู ปแบบเอกสารสิงพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกําหนด เพือเผยแพร่ ต่อไป
พร้อมทังเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ น
ปัจจุบนั อย่างสมําเสมอ
สารสนเทศทีเปิ ดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - ) และรายงานประจําปี
(แบบ
- ) ได้จดั ทําและเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ปี
เพือแสดงถึง
ความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี
(1) โครงสร้ างผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยรายชือผูถ้ ือหุ้น อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเพือประชุมสามัญประจําปี ปี ปั จจุบนั และเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ (www.btnc.co.th)
(2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิ ดเผยการเปลียนแปลงการถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ในหัวข้อ โครงสร้ างการจัดการ
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(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิ ดเผยให้ทราบถึงการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
( ) โครงสร้ างธุรกิจ มีการเปิ ดเผยโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่ วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน
ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้
(5) ความเสียงในการดําเนินธุรกิจ มีการเปิ ดเผยถึงปั จจัยความเสี ยงต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทังแนวทางในการป้องกัน หรื อ
ลดความเสียง ในหัวข้อ ปั จจัยความเสี ยง
(6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ
เปลียนแปลงทีสําคัญ
(7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร พร้อมทังระบุว่ากรรมการบริ ษทั รายใดเป็ นกรรมการอิสระ มีการเปิ ดเผยถึงบทบาทและหน้าทีของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการประชุม จํานวนครังทีกรรมการบริ ษทั แต่
ละคนเข้าร่ วมประชุมในแต่ละคณะ การถือครองหลักทรัพย์ จํานวนบริ ษทั ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และ
ประวัติการอบรมของกรรมการบริ ษทั ในหัวข้อ โครงสร้ างการจัดการ
(8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
แก่ กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทังรู ปแบบ โดยในส่ วนของกรรมการบริ ษทั มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทน
เป็ นรายบุคคล ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ส่ วนของผูบ้ ริ หาร ในหัวข้อ ค่ าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู้บริ หาร
(9) การกํากับดูแลกิจการ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ (www.btnc.co.th) รวมทังมีการเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
(10) สังคมและสิงแวดล้ อม มีการเปิ ดเผยนโยบายด้านสังคมและสิ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ในหัวข้อ การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ งแวดล้ อม
(11) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการเปิ ดเผยทังรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผูส้ อบบัญชี และเปิ ดเผยให้ทราบถึงผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(12) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชือถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพือให้ผถู ้ ือหุ้น
หรื อนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ
จึงได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ
รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ แสดงไว้ใน แบบ และ แบบ 96

(13) การทํารายการระหว่างกันหรื อรายการทีเกียวโยงกัน บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจน เพือขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล
และเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น มีการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ (www.btnc.co.th)
(14) การรายงานการซื อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื อง
การซือ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึงอยู่
ในหน่วยงานทีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซือ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง เดือน ก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร บุคคลทีเกียวข้อง รวมทังคู่สมรส และบุตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีหน้าทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
ครังต่อไป
(15) การรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริษัท บริ ษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์ให้
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง ภายใน
เดือน นับแต่วนั ทีกฎหมายมีผลใช้บงั คับหรื อวันทีได้รับการแต่งตัง
หากมีการ
เปลียนแปลงต้องนําส่ งรายงานการเปลียนแปลงภายใน เดือน นับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
(16) ผู้สอบบัญชี มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติทีได้รับความเห็นชอบ จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี ทีผ่านมางบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง จากผูส้ อบบัญชี และนําส่งงบ
การเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตรงเวลา ทังรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกสังแก้ไขงบการเงิน
(17) การสื อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความ
โปร่ งใส เพือให้ผถู ้ ือหุ้น/ผูล้ งทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน
โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง
เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย แบบ - แบบ - เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) และการพบปะ
นักวิเคราะห์ / นักลงทุน / ผูส้ ื อข่าว พร้อมจัดทําเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
(18) การเผยแพร่ ข้อมูลผ่ านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเว็บไซต์
เพือเป็ นช่องทางในการสือสารข้อมูลและเผยแพร่ เหตุการณ์เกียวกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้น/ผูล้ งทุน โดยจัดทําเป็ น
ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื องเหล่านี
(18.1)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
(18.2)
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
(18.3)
โครงสร้างการถือหุ้น
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(18.4)
โครงสร้างองค์กร
(18.5)
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
(18.6)
ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
(18.7)
เอกสารข่าว
(18.8)
งบการเงินรายไตรมาส และรายปี
(18.9)
ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
(18.10) รายงานประจําปี ทีสามารถดาวน์โหลดได้
(18.11) หนังสื อนัดประชุมทีสามารถดาวน์โหลดได้
(19) ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ขอ้ มูล และข่าวสารตามทีนักลงทุนและผูท้ ีเกียวข้องต้องการ
โดยสามารถติดต่อได้ที โทรศัพท์ - ต่อ
โทรสาร - E-Mail address :
nokbtnc@gmail.com
ในปี
เนืองจากมีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid- ตามประกาศของรัฐบาล
และกรุ งเทพมหานคร เรื อง การปิ ดสถานทีชัวคราว การงดจัดงานประชุมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพือ
ความปลอดภัยของนักลงทุน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ จึงงดจัดงาน “ นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ
กลุ่มสหพัฒน์” แต่ทงนี
ั บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและรายงานทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Website ของบริ ษทั เอง และสื อสิงพิมพ์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท (Responsibilities of The Board)
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลทีมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีหลากหลาย ไม่จาํ กัดเพศ และมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
โดยมีกรรมการบริ ษทั ทีไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย คน ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจทีบริ ษทั ดําเนิน
กิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลันกรองงานทีสําคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าที เพือแบ่งแยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทีดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อืน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
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5.6 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าทีตามกฎหมาย และตามที
ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั ควรเป็ นผูท้ ีมีความรู้ดา้ นกฎหมาย หรื อบัญชี หรื อผ่าน
การอบรมหลักสู ตรทีเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีของเลขานุการบริ ษทั มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื อง
5.7 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณ เพือให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั เพือให้กรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน อย่างต่อเนือง
5.10 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึงในการพิจารณาวาระ
ต่างๆจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
กรรมการบริ ษทั ทุก
ท่านมีความเป็ นอิสระในการร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระทีตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั มีหน้าทีเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกครัง ยกเว้นกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ น
5.12 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
5.13 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเปิ ดโอกาสให้กรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี
โอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที
จําเป็ นเพิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอืนทีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายทีกําหนด และในกรณี ทีจําเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึ กษา หรื อผู ้
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
5.15 คณะกรรมการบริ ษทั มีมาตรการดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
ด้วย
ความรอบคอบมีเหตุมีผลและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารห้ามทําการซือขาย
หลักทรัพย์ ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทังคู่สมรสและบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
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บริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสําเนาให้เลขานุการบริ ษทั เพือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้
เสี ยของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
5.19 คณะกรรมการบริ ษทั จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่วยงานหนึ งภายใน
บริ ษทั โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริ ษทั
5.21 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ
รายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจําปี
5.22 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่
กรรมการแต่ละคณะ ตามอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบกับระดับทีปฏิบตั ิในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าที
ต่างๆ เพือการก้าวสู่ตาํ แหน่งทีสู งขึน
5.24 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริ ษทั ทีเข้ารับตําแหน่งในบริ ษทั
เป็ นครังแรก
5.25 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี ยง
5.26 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการด้วย
การจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซือสัตย์สุจริ ต จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึงได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และแจกให้แก่
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน พร้อมทังเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั
มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไป
ในทางเดียวกัน กํากับดูแลการทํางานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพือประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้น
ปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การควบคุมและตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง
(1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในอันจะก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร มี
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การแบ่งแยกหน้าที กําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจการอนุมตั ิระดับต่าง ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี มีการแบ่งแยกหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน บัญชี ผูเ้ ก็บเอกสาร และผูต้ รวจสอบ เพือให้
มีการแบ่งแยกหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าทีของตน
อย่างถูกต้องและสมําเสมอ
เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีของแต่ละหน่วยงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตังสํานักงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานตรวจสอบของบริ ษทั ฯ โดยมีสาย
การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพือทําหน้าทีตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาํ แนะนํา มีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที เพือให้เกิดความมันใจว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีกําหนดอย่างมีประสิ ทธิผล
และโปร่ งใส มีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกครังหลังจากการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ จะสรุ ปปัญหาทีเกิดขึนและนําไปปรับปรุ ง เพือให้การปฏิบตั ิงานได้ผลดียิงขึน เป็ นการแบ่งปั น
ความรู้แลกเปลียนประสบการณ์ และประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึงเป็ นการสร้างความรับผิดชอบ
ให้เกิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน ทําให้สามารถรับรู้ปัญหาและข้อบกพร่ องอย่างทันเวลา
เพือกําหนดแนวทางปรับปรุ งงานและติดตามการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ
และนําเสนอผลของการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือแลกเปลียนข้อคิดเห็นเกียวกับแนวคิดในการตรวจสอบ
และการวางแผนการตรวจสอบในปี ต่อไป เพือให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในทีดีเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ ครัง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที เมือวันที กุมภาพันธ์
คณะกรรมการบริ ษทั ซึงรวมกรรมการตรวจสอบทัง คน ได้ทาํ การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี
และมีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานในปั จจุบนั
(2) การบริหารความเสียง บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงแต่ บริ ษทั ฯ มี
คณะกรรมการบริ หารทําหน้าทีกลันกรองและรับผิดชอบการบริ หารความเสี ยงต่าง ๆ
และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าทีติดตามและตรวจสอบอีกด้านหนึงด้วย
ทําให้เชือมันได้ว่าการบริ หารความเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นเกณฑ์ทีน่าไว้วางใจได้ระดับหนึง และบริ ษทั ฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน โดยมีการประชุมร่ วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบภายในกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกครัง เพือสรุ ปปั ญหาทีเกิดขึน
และนําไปปรับปรุ งให้มีการควบคุมความเสี ยงทีตรงกับปัญหาทีเกิดขึน
และรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ มีมาตรการด้านความเสี ยงเพียงพอ
หรื อไม่ เพือปรับปรุ งให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีการทบทวนและกําหนด
มาตรการควบคุมภายใน
และป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึน โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและความผิดปกติทีมีนยั สําคัญ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผูส้ อบ
บัญชี ได้แสดงไว้ในแบบ - และแบบ - โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการปฏิบตั ิ
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หน้าทีทีสําคัญ เช่น การเปิ ดเผยจํานวนครังของการประชุมในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การทํารายการระหว่างกัน การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแล
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบ มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการในด้านต่าง ๆ
โดยรวม
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การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมทีต้องปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ้น และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความ
ซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึกทีดีต่อส่ วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าทีแสวงหา
ประโยชน์เพือตนเอง และ/หรื อผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยไม่นาํ ข้อมูล
และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ นื และห้ามกระทําการอันเป็ นการ
สนับสนุนบุคคลอืนใดให้ทาํ ธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ซึงบริ ษทั ฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.btnc.co.th) เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการ
ดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ มีการกําหนดเรื องดังกล่าว โดยกําหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง ซึงกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ได้ปฏิบตั ิตามทีกําหนด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั บูติคนิ วซิตี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําขึนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ งกําหนดให้ปฏิบตั ิ ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป และบันทึกบัญชี ดว้ ยความระมัดระวังประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทํางบการเงิน เพือให้สะท้อนผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนักถึ งความสําคัญในด้านคุณ ภาพของงบการเงิ น ด้วยการสอบทาน
ข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และคําอธิบายและการวิเคราะห์ เพือประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัวไปในการใช้งบการเงิน
ในการนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการทีเป็ น
อิส ระและไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร เป็ นผู้ดูแ ลเกี ยวกับ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น โดยตรง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี นี
แล้ว
จากโครงสร้ างการบริ หารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาต ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั เชื อได้ว่า งบการเงินของบริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน) ณ
วัน ที ธัน วาคม
ได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ น งาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที ควร
ในสาระ สําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป

(นางประวรา เอครพานิช)
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันที

กุมภาพันธ์
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เมือวันที สิ งหาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน ท่าน และปฏิ บตั ิ หน้าที ตามที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และภายใต้กฎบัตรที เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึงจัดทําขึนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึงสอดคล้องกับหลักสากลและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทังสิ น ครัง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ าย
บริ ห าร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ในหัวข้อต่ างๆ ภายใต้ห น้ าที ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารความ
เสี ยง ระบบการควบคุมภายใน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง เพือให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
หน้าทีหลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และพิจารณางบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยง
กัน และการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ยวกับ รายการเกี ยวโยงที มี กับ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ทางตลาดหลักทรั พย์หรื อกฎมายที เกี ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั โดยเชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วม
ประชุ ม การพิ จ ารณางบการเงิ น ดัง กล่ าว ซึ งมี ก ารสอบถามผู ้ส อบบัญ ชี เรื องความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุ งรายการ บัญชีทีมีสาระสําคัญซึงมีผลกระทบต่องบการเงิน
ปี
ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ
ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
เพือให้มนใจว่
ั
าการจัดทํางบการเงิ นดังกล่ าวเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลักการ
บัญชีทีรับรองทัวไป ทันเวลา รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
2. การสอบทานและติดตามการบริ หารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ในปี
ซึ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ การดําเนิ น งานของบริ ษัท รวมทังให้ ข ้อ เสนอแนะเพื อ
ปรับปรุ งกระบวนการบริ หารงานอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้
แต่งตัง
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
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- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนทีบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด ซึงเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทีเหมาะสม มีความเป็ นอิสระเพียงพอให้
เป็ นผู ้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เป็ นวาระที รวมถึ ง พิ จ ารณาค่ า สอบบั ญ ชี ซึ งได้ เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและจะขออนุมตั ิในทีประชุมผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมี
ความเป็ นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบตั ิหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ตลอดจน
สามารถให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสมําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นจากการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี สําหรับปี
และการประเมินของผูส้ อบบัญชีและผู ้
ตรวจสอบภายในดังกล่ าวข้างต้น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่ พบข้อบกพร่ องหรื อสิ งผิ ด ปกติ ใดๆ ที เป็ น
สาระสําคัญทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อจํากัดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย หรื อกฏหมายที เกี ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และได้รายงานผลการปฏิ บ ัติงานให้ทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบแล้ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)

(นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา
(Covid- ) ตังแต่
เดือนมกราคม ส่ งผลให้นกั ท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม
รัฐบาลได้ออก
มาตรการเว้นระยะห่าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันเปลียนไป
อย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ทํา
ให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายในการพิจารณาผลการดําเนินงานเป็ นรายจุดขาย และปิ ดจุดขายทีไม่สามารถทํา
กําไรได้ และดําเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศูนย์การค้าเดียวกัน ให้เหลือเพียงจุดขายทีมีผลการดําเนินงาน
ทีดี และมีการเปลียนแปลงรู ปแบบร้านเดิมเป็ นแบบ MULTIBRND STORE โดยใช้ชือร้าน “A’MAZE” ซึงมี
เป็ นการรองรับหลายกลุ่มลูกค้าในสถานทีเดียวกัน
นอกจากนีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid- ยังส่ งผลกระทบต่อการตัดสินใจสังสินค้า
เครื องแบบพนักงานขององค์กร ให้ชะลอการสังซือลง ในขณะเดียวกันบริ ษทั ได้มีการปรับตัวโดยการขยาย
และเพิมช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และมีการพัฒนาสิ นค้าใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโควิด- อันได้แก่ หน้ากากผ้า เสืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครังเดียวและใช้ได้
ครัง และเสื อคลุมสะท้อนนําพิเศษสําหรับทันตแพทย์ โดยได้รับการรับรองมาตราฐานการเย็บจากอง์การอาหาร
และยา เป็ นต้น
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาถอดบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ภาพรวมปี
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม . ล้านบาท ลดลงจากปี
คิดเป็ น . % มีผล
ขาดทุนเฉพาะกิจการ . ล้านบาท
และในปี
คณะกรรมการและพนั ก งานบริ ษัท ทุ ก คนมี ค วามมุ่ งมันและพยายามอย่างเต็ ม
ความสามารถทีจะร่ วมฝ่ าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ เพือให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานทีดีต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริ ห ารและพนั กงานบริ ษ ัท ทุ ก คน ขอขอบพระคุ ณท่ านผูถ้ ื อหุ้ น ที ได้
สนับสนุน และเป็ นกําลังใจให้พวกเราเสมอมา และทางบริ ษทั ฯ หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุ น
จากท่านผูถ้ ือหุ้นในปี
ต่อไป
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) ณ วันที ธันวาคม
ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ . เกียวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
ทีปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวกับการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ทําให้ยอดขายของ
บริ ษทั ทีขายไปยังลูกค้าลดลง ซึ งส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิ นสดใน
ปัจจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิ ดและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีสิ นและหนี สิ นทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี
ผูบ้ ริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
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-2เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
สัญญาเช่า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ . และ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
บริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที
สัญญาเช่า ซึ งมีผลบังคับใช้กับงบการเงิ นสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถื อปฎิ บ ัติ ก่ อให้ เกิ ดสิ นทรั พย์สิ ทธิ ก ารใช้ แ ละ
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที ธันวาคม
จํานวน
. ล้านบาท และ . ล้านบาท ตามลําดับ เนื องจาก
ผลกระทบที เกิ ด ขึ นมี ส าระสํ า คั ญ ต่ อ งบการเงิ น
นอกจากนี การวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และ
หนี สิ นตามสั ญญาเช่ าต้องอาศัยการประมาณการและ
ดุลยพินิจทีสําคัญของผูบ้ ริ หารในการกําหนดสมมุติฐาน
เช่น อายุสัญญาเช่าซึ งรวม ถึงการพิจารณาสิ ทธิ เลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าและสิ ทธิ เลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า และอัตราการกูก้ ยู้ ืมส่ วนเพิมของผูเ้ ช่า ดังนัน
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื องดังกล่าวเป็ นเรื องสําคัญ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ากําหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสม
ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่า รวมถึง
- ทําความเข้าใจในวิธีการพิจารณาของผูบ้ ริ หารในการระบุ
สัญญาเช่าทีใช้ในการคํานวณรายการ และสมมุติฐานเกียวกับ
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าและสิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า ข้อสมมุติฐานเกียวกับอัตราการกูย้ ืมส่ วน
เพิมของผูเ้ ช่า
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการสุ่ม
เปรี ยบเทียบกับสัญญาเช่าหรื อเอกสารหลักฐานอืนที
เกียวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการทดสอบการคํานวณ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นตาม
สัญญาเช่า
- พิจารณาความเพียงพอความเพียงพอของการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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-3มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และ 8
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั มีจาํ นวนเงินทีเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน ซึ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า เนื องจากเป็ นสิ นค้า
แฟชันที มี การแข่ งขันสู งและมีการเปลี ยนแปลงความ
นิ ยมอย่างรวดเร็ ว ดังนันบริ ษทั จึ งมีความเสี ยงที สิ นค้า
คงเหลือจะแสดงมูลค่าสู งเกินกว่ามูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
จากการลดมู ลค่ าและการล้าสมัยของสิ นค้าคงเหลื อ
บริ ษทั พิจารณาประมาณการมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อลดลง
และสิ นค้าล้าสมัย ซึ งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การโดยฝ่ ายบริ หาร ดังนั น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่ าเรื อง
ดังกล่าวเป็ นเรื องสําคัญ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้ ากํ าหนดวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื อประเมิ น ความ
เหมาะสมของการพิจารณามู ลค่ าของสิ นค้าคงเหลื อและ
สิ นค้าล้าสมัยรวมถึง

- การทําความเข้าใจเกี ยวกับนโยบายและวิธี การที ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ใช้ในการประมาณการการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

- การสุ่ มตัวอย่างทดสอบมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับของสินค้า

คงเหลือ กับข้อมูลการขายว่ามีการขายในราคาทีตํากว่า
ราคาทุนหรื อไม่ เพือประเมินการประมาณการและการ
ตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารว่ าได้มี การประมาณการลด
มูลค่าสิ นค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรื อไม่

- พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลง

ของสิ นค้าคงเหลื อในอดี ตเพือประเมินความเหมาะสม
ของการตังสมมติ ฐานที ใช้ในปี ปั จจุ บ ัน และประเมิน
ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทีฝ่ ายบริ หารใช้ในการ
พิจารณาสิ นค้าทีค้างนาน และการขายในราคาที ตํากว่า
ทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายทีเกียวข้อง เพือพิจารณา
ความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- พิ จารณาความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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-4เรื องอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้ นทีแสดงเงิ นลงทุน ตามวิ ธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีอนที
ื อยูใ่ นสํานักงานเดียวกันและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที กุมภาพันธ์
ข้อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ น คือการอ่านข้อมูลอืนตามที ระบุขา้ งต้นเมือ
จัด ทําแล้ว และพิ จารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัด แย้งที มี สาระสําคัญกับงบการเงิ น หรื อกับความรู้ ทีได้รับ จากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือให้ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลดําเนิ นการแก้ไข
ข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินที
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบ
การเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง
เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนือง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ........
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-5ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมันใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยง
เหล่ านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น ของ
ข้าพเจ้า ความเสี ยงที ไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี ยงที เกิ ด จากข้อผิด พลาดเนื องจากการทุ จริ ต อาจเกี ยวกับ การสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุม ภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีป ระสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับสรุ ปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ข อง
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ
จนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่.......
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-5ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกี ยวกับความสัม พันธ์ท ังหมดตลอดจนเรื องอืนซึ ง
ข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้า
ใช้เพือป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื องเหล่านีในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียาก
ทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

(นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
กุมภาพันธ์
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บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
115

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
116

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
117

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
118

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
119

บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริ ษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม:
รายการทีไม่กระทบเงินสด
สํ าหรับปี
บริ ษทั โอนจัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน-กิจการทีเกียวข้องกัน จํานวน . ล้านบาท
สํ าหรับปี
- บริ ษทั ซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจํานวน . ล้านบาท โดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
- บริ ษทั ได้ซือสินทรัพย์ โดยการทําสัญญาเช่าการเงิน เป็ นจํานวน . ล้านบาท
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้อมูลทัวไป

บริ ษทั บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบียนตังอยู่
เลขที 1112/53-75 ซอยสุ ขมุ วิท 48 (ปิ ยะวัชร) ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนพฤศจิกายน 2530
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซึงถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 54
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิ จหลักเกียวกับการซือมาขายไปเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีเกียวข้องนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลา
บัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 การถื อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและ
ปรับปรุ งใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน ซึงประกอบด้วยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9 เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32 การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19 การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า เป็ นครังแรก ซึงได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
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2.2

สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

งบการเงินนี จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทังหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้
เป็ นอย่างอืน
2.3

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติ ห ลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิ บ ัติต ามนโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษัท ทังนี ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับ
การทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
การใช้วิจารณญาณและการประมาณการทางบัญชีทีสําคัญได้แก่
สัญญาเช่า

- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

- บริ ษทั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อไม่

- บริ ษทั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
ลูกหนีการค้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
2.4

- การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมทีใช้ในการวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า

- ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี
- การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตทีจะนํา
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
- การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เกียวกับข้อ
สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ที ปั จจุบนั ยังมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวกับการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ทําให้ยอดขายของบริ ษทั ทีขายไปยังลูกค้าลดลง ซึงส่ งผล
กระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีสิ นและหนีสิ นทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนีผูบ้ ริ หาร
ได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สินสุ ด ทําให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน บริ ษทั จึงเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง มาตรการ
ผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื องดังต่อไปนี
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- เลือกทีจะไม่นาํ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มา
ถือเป็ นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วน
ทีได้ส่วนลด พร้อมทังกลับรายการค่าเสื อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบียจากหนี สิ นตามสัญญาเช่า
ทียังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบันทึกผลต่างทีเกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุน
3.

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ

3.1

รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ
วันทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
สินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็ นตัวเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึงบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึงจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือ
เป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
3.3

สิ นค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
สิ นค้าสําเร็ จรู ปเพือขายคํานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ หรื อต้นทุนอืน
เพือให้สินค้าอยูใ่ นสถานทีและสภาพปัจจุบนั
มูล ค่าสุ ท ธิ ที จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายที จําเป็ น
โดยประมาณในการขาย
3.4

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย
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3.5

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูล
ค่าทีเพิมขึนหรื อทังสองอย่าง ทังนีไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสินค้าหรื อ
ให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้าง
เองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิทธิของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทีกิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม
สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่
สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์นนั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของ
อุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุ ทธิทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ ชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือเกิดขึน
ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์
ซึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสือมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดงั นี
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อาคารและสิงปลูกสร้าง

20 ปี

เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีบริ ษทั ซือมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็ นสินทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นันพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

ปี

วิธี ก ารตัด จําหน่ ายและระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ จะได้รับ การทบทวนทุ ก สิ นรอบปี บัญ ชี แ ละ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.8

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน

ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมือมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่า มูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
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ก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสี ยง
ทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรั บสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูล
ค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีทีออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี
เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ใน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.9

ผลประโยชน์ ของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ ใ นอนาคตที เกิ ด จากการทํางานของพนั ก งานในงวดปั จ จุ บ ัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีได้รับ
อนุญาตเป็ นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยจะถู กรับ รู้รายการในกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอืนทัน ที บริ ษัทกําหนดดอกเบี ยจ่ายของ
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดทีใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้น ปี โดยคํานึ งถึ งการเปลี ยนแปลงใดๆ ในหนี สิ น ผลประโยชน์ ที กําหนดไว้สุ ท ธิ ดอกเบี ยจ่ ายสุ ท ธิ แ ละ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์
ทีเกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ทันที บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนีสิ นรับรู้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะ
จ่ายชําระ หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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3.10

ประมาณการหนีสิน

ประมาณการหนี สินจะรับรู ้ก็ต่อเมือบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที
เกิด ขึ นในปั จจุบ ัน อัน เป็ นผลมาจากเหตุก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพัน ได้อย่าง
น่ าเชื อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระ
หนี สินดังกล่าว ประมาณการหนี สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลด
ในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึ งภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไป
ตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น ประมาณการหนี สิ นส่ วนทีเพิมขึนเนื องจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็ นต้นทุน
ทางการเงิน
3.11

รายได้

รายได้รับรู้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจํานวนเงินที สะท้อนถึงสิ งตอบแทนที
บริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ ซึ งไม่รวมจํานวนเงินที เก็บแทนบุคคลที สาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จาก
ส่วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
ขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้า ซึ งโดยทัวไปเกิดขึนเมือมีการส่ งมอบ
สิ นค้าให้กับลูกค้า สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู้ในจํานวนทีมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสําคัญของรายได้ทีรับรู ้สะสม ดังนัน รายได้ที
รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึงประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับ รู้ ตลอดช่วงเวลาหนึ ง โดยอ้างอิงกับขันความสําเร็ จเมือได้ให้ บริ การ ขัน
ความสําเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุนทีเกิดขึนแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุน
ทังสิน ต้นทุนทีเกียวข้องรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
เงินปันผลรับ
เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
3.12

ดอกเบีย

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
คืออัตราทีใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุทีคาดการณ์ไว้ของเครื องมือ
ทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีสินทางการเงิน
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ในการคํานวณดอกเบี ยรับและดอกเบี ยจ่าย อัตราดอกเบี ยที แท้จริ งจะนํามาใช้กับมูลค่าตามบัญชี ขนต้
ั นของ
สินทรัพย์ (เมือสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีสิ น อย่างไรก็ตามสําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมือเริ มแรก รายได้ดอกเบียจะคํานวณโดยการ
ใช้อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งกับราคาทุนตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิต
อีกต่อไป การคํานวณรายได้ดอกเบียจะเปลียนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสินทรัพย์
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน
3.13

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการที
รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี บ ัน ทึ ก โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที เกิ ดขึ นระหว่ างมู ล ค่าตามบัญ ชี ข อง
สินทรัพย์และหนีสินและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี
การวัดมูล ค่าของภาษีเงิ น ได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีทีจะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที
บริ ษัทคาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี สิ นตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษัท ต้อ งคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียที
ต้องชําระ บริ ษทั เชื อว่าได้ตงภาษี
ั เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการ
ประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การ
ประเมินนี อยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ ง
จ่ า ยที มี อ ยู่ การเปลี ยนแปลงในภาษี เ งิ น ได้ ค ้างจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ าใช้ จ่ ายภาษี เงิ น ได้ ใ นงวดที เกิ ด การ
เปลียนแปลง
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงิ นได้นีประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี
ต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึ กต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.14

เครื องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินรับรู ้รายการเมือเริ มแรกเมือบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของ
เครื องมือทางการเงินนัน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหา
เงิน ที มีนัยสําคัญ หรื อวัดมู ลค่ าด้วยมูล ค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ) จะวัด มูล ค่าเมือเริ มแรกด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการซึงเกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี การค้าทีไม่มี
องค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยราคาของการทํารายการ สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นและหนี สิ น ทางการเงิน ที วัดมู ลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษัทจัดประเภทสิ น ทรั พย์ทางการเงิน ณ วัน ที รั บรู ้รายการเริ มแรก เป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิน ที วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุ น ตัด จําหน่ าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที วัดมู ล ค่าในภายหลังด้วยมู ลค่ายุติธ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมือบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนันเพือ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็ น
การรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เท่านัน
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า
ทังนี ผลกําไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลียนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
จะรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
สิ นทรั พย์ทางการเงิน ที วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืน เงินปั นผลรับรู้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไร
และขาดทุน สุ ท ธิ อืนรับ รู้ในกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอืนและจะไม่ถูก จัด ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ นทางการเงิน
หนี สิ นทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน หนี สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพือค้า
ถือเป็ นอนุ พนั ธ์ห รื อกําหนดให้วดั มูลค่าเมือเริ มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี สิ นทางการเงิน ที วัดมูลค่าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํ ไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบียจ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน หนีสินทางการเงินอืนทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริ ง
ดอกเบียจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการ
ตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมือสิ ทธิ ตามสัญญาทีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงิน หมดอายุห รื อมีก ารโอนสิ ท ธิ ในการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญญาในธุ รกรรมซึ งความเสี ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอน หรื อในกรณีทีบริ ษทั ไม่ได้
ทังโอนหรื อคงไว้ซึงความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทังหมดและไม่ได้คงไว้ซึงการ
ควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการหนี สิ นทางการเงินออกจากบัญชี เมือภาระผูกพันตามสัญญาสิ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
บริ ษทั ตัดรายการหนีสิ นทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส เงินสดจากการ
เปลี ยนแปลงหนี สิ น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรั บ รู ้ ห นี สิ น ทางการเงิ น ใหม่ ด้วยมูล ค่ ายุติ ธ รรมที
สะท้อนเงือนไขทีเปลียนแปลงแล้ว การตัดรายการหนีสิ นทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีทีตัดรายการและสิ งตอบแทนทีต้องจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดทีได้โอนไปหรื อหนี สิ นทีรับมา)
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวน
สุทธิ ก็ตอ่ เมือบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินทีรับรู ้และบริ ษทั ตังใจทีจะชําระด้วย
จํานวนเงินสุทธิ หรื อตังใจทีจะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีสิ นพร้อมกัน
การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการค้า ดังนัน
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ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสี ยงทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรู ้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนี การค้า โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกับ
ลูกหนีนันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึงเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไว้เพือค้าหรื อตังใจถือไว้จนครบ
กําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรกเงิ นลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลียนแปลงที ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่ วนผล
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน เมือมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุน
สะสมทีเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ้นโดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อย
ค่า
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อ
ขาดทุนดสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
3.15 สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ มต้นของสัญญา บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ทีระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึงเพือการแลกเปลียนกับสิงตอบแทน
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บริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่ าตามระยะเวลาที บอกเลิ กไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่ าหรื อตามระยะเวลาทีเหลืออยู่
ของสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที จะใช้สิทธิ เลือกนันและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน ทังนีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/
หรื อ การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
ในฐานะผูเ้ ช่า
ณ วัน ที สัญญาเช่าเริ มมี ผลหรื อวัน ที มีก ารเปลียนแปลงสั ญ ญาเช่ า สัญ ญาที มี ส่ วนประกอบที เป็ นสั ญ ญาเช่ า
บริ ษทั จะปันส่ วนสิ งตอบแทนทีต้องจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขาย
ทีเป็ นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั เลือกทีจะไม่แยกส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้
สัญญาเช่าและส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
บริ ษ ัท รับ รู้สิ น ทรั พย์สิ ท ธิ ก ารใช้และหนี สิ น ตามสัญญาเช่ า ณ วัน ที สั ญญาเช่ าเริ มมีผล ยกเว้น สั ญญาเช่ าซึ ง
สินทรัพย์มีมูลค่าตําหรื อสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ ง
เมือมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี สิ นตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที
รับรู้เมือเริ มแรกของหนีสิ นตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่า
เริ มมีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเริ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและ
สุทธิจากสิ งจูงใจในสัญญาเช่าทีได้รับ ค่าเสื อมราคารับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันทีสัญญา
เช่าเริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ทีเช่า
ให้กบั บริ ษทั เมือสิ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิในการ
ซือสิ นทรัพย์ ในกรณี นีสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที
เช่า ซึงกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าทียังไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ ม
มีผล คิด ลดด้วยอัตราดอกเบี ยตามนัยของสัญญาเช่ า เว้น แต่อัตรานันไม่ส ามารถกําหนดได้ บริ ษัท ใช้อัตรา
ดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินทีคาดว่า
จะจ่ายภายใต้ก ารรั บ ประกัน มูล ค่าคงเหลื อ รวมถึ งราคาใช้สิ ท ธิ ข องสิ ท ธิ เลื อกซื อซึ งมี ค วามแน่ น อนอย่าง
สมเหตุสมผลทีบริ ษทั จะใช้สิทธิ นนั และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่า
แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่า บริ ษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรที ไม่ขึนอยู่กบั ดัชนี หรื อ
อัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์หรื อเงือนไขซึงเกียวข้องกับการจ่ายชําระนันได้เกิดขึน
บริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี ยเงินกู้ยืมส่ วนเพิมโดยนําอัตราดอกเบียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพือให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ทีเช่า
หนี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง และหนีสิ นตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการ
จํานวนเงินทีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ
เลือกซือ สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวัดมูลค่าหนีสิ น
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ตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน หาก
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ณ วันที เริ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที มีส่วนประกอบทีเป็ นสัญญาเช่ า
รายการหนึ งหรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่า บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ งตอบแทนที จะได้รับตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายทีเป็ นเอกเทศ
เมื อบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ า บริ ษทั จะพิ จารณา ณ วันเริ มต้น ของสัญญาเช่ าว่าได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทน
ทังหมดหรื อเกือบทังหมดทีผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผูเ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดังกล่ าวจะจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น หากไม่ มี สั ญ ญาเช่ าดั งกล่ าวจะจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน
บริ ษัทรับรู้ค่าเช่าที ได้รับจากสัญญาเช่ าดําเนิ น งานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้น ตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่า และ
แสดงเป็ นส่ วนหนึ งของรายได้ค่าเช่า/ รายได้อืน ต้น ทุนทางตรงเริ มแรกที เกิ ดขึนเพือการได้มาซึ งสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานจะรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ น ทรัพย์ทีให้เช่ าและรับรู้ตน้ ทุนดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่ าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ รายได้ค่ าเช่ า ค่าเช่ าที อาจเกิ ดขึนรั บรู ้ เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี ที
ได้รับ
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิก่อนวันที 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ทีเช่า
การเช่าซึงบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น ยานพาหนะที ได้ม าโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ น บัน ทึ กเป็ นสิ น ทรัพย์ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วยค่า
เสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วน
ที จะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทําให้อตั ราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที สําหรับ ยอดคงเหลื อของหนี สิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่าย
สิ ทธิ ก ารเช่าตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่ า
ตังแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือ
ได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ณ วันที เริ มต้น ข้อตกลง บริ ษัท จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ น
ส่วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนันขึนอยู่
กับการใช้สิน ทรั พย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่ สิ ทธิ ในการใช้สิ นทรัพย์ ถ้าทําให้
บริ ษทั มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที
เป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่ าวได้อย่างน่ าเชื อถื อ ให้ รับ รู้สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ในจํานวนที เท่ ากับ มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนี สิ นจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และ
ต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีสินจะรับรู้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่วนเพิมของบริ ษทั
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่า
เช่าทีอาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
3.16

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที จะได้รับจากการขายสิ น ทรั พย์หรื อจ่ายชําระเพือโอนหนี สิ นในรายการที เกิ ดขึนใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาด
หลัก) ทีบริ ษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงทีไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีสินทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นเกิดขึนอย่างสมําเสมอในจํานวนที
เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนือง
หากไม่มีราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่ อง บริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้ มูลที สามารถ
สังเกตได้ที มีค วามเกี ยวข้องให้ม ากที สุ ด และลดการใช้ขอ้ มู ลที ไม่ สามารถสังเกตได้ให้น้อยที สุ ด การเลื อก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทังหมดทีผูร้ ่ วมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ
หากสิ น ทรั พย์ห รื อหนี สิ น ที วัด มู ลค่าด้วยมูล ค่ ายุติธ รรมมีราคาเสนอซื อและราคาเสนอขาย บริ ษัท วัด มูล ค่า
สินทรัพย์และสถานการณ์เป็ นสินทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซือ และวัดมูลค่าหนีสิ นและสถานะการเป็ นหนี สิ นด้วย
ราคาเสนอขาย
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หลักฐานทีดีทีสุ ดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรกคือราคาของ
การทํารายการ เช่ น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที ให้หรื อได้รับ หากบริ ษทั พิ จารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ
วัน ที รับ รู ้รายการเมื อเริ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคา
เสนอซื อเสนอขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นทีเหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัด
มูลค่าซึงใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ซึงตัดสิ นว่าไม่มีนัยสําคัญต่อการวัดมูลค่า ทําให้เครื องมือทางการเงิน
วัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีรับรู ้รายการเมือเริ มแรก
และราคาของการทํารายการ และรั บ รู้เป็ นรายการรอตัด บัญ ชี ซึ งจะรั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น ด้วยเกณฑ์ ที
เหมาะสมตลอดอายุของเครื องมือทางการเงินแต่ตอ้ งไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมทีใช้หลักฐานสนับสนุ น
ทังหมดจากข้อมูลทีสังเกตได้ในตลาดหรื อเมือรายการดังกล่าวสิ นสุ ดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้ มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังนี
- ข้อมูลระดับ เป็ นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
- ข้อ มู ล ระดับ เป็ นข้อ มู ล อื นที สั งเกตได้โ ดยตรงหรื อ โดยอ้อ มสํ าหรั บ สิ น ทรั พ ย์นั นหรื อ หนี สิ น นั น
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
- ข้อมูลระดับ ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน
หากข้อมูล ที นํามาใช้ในการวัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ห รื อหนี สิ น ถู ก จัด ประเภทลําดับ ชันของมู ล ค่ า
ยุติธรรมที แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั รับรู้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
3.17

กําไรต่ อหุ้น

บริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ้น ขันพืนฐานสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
3.18

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ผลการดําเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุ ดด้าน
การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั น
ส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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4.

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน

ชื อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศทีจัดตัง/
สั ญชาติ
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทังนีรวมถึงกรรมการของ
บริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ไทย

เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริ ษทั

นางประวรา เอครพานิช

ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริ ษทั

บริ ษทั ธานรา จํากัด

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั ศิราธาน จํากัด

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

บริ ษทั ภูเพชร จํากัด

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

ไทย

มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกันถึงเดือนตุลาคม 2563
และควบรวมกับบริ ษทั ศิราธาน จํากัด หลังจากนัน

บริ ษทั สหสิ น จํากัด

บริ ษทั โชคธานี จํากัด
บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
ชื อกิจการ
บริ ษทั วราธาน จํากัด

ประเทศทีจัดตัง/
สั ญชาติ
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด

ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั ปณิ วรา จํากัด

ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด

ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

บริ ษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

สมาคมรักแม่

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

วิทยาลัยแฟชันนานาชาติ

ไทย

กรรมการร่ วมกัน
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อนื
ซือสินค้า
ดอกเบียจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

นโยบายการกําหนดราคา
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม
อัต ราดอกเบี ยเงิ นกู้ยื ม จากสถาบันการเงิน
ตามหลัก เกณฑ์ที กําหนดโดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

รายการทีสําคัญกับผูบ้ ริ หารสําคัญหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันที มีสาระสําคัญทีเกิ ดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
เฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
16,686
ขาย - ยานพาหนะ
530
ขาย - เงินลงทุน (หมายเหตุ 11)
19,700
รายได้อนื
635
2,255
ซือสินค้า
124,911
357,231
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
11,985
13,542
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1,081
12,316
ดอกเบียจ่าย
888
1,012
ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

827
41
868
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5,915
280
6,195

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 256 และ 256 มีดงั นี
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

ลูกหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

12,351

-

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
กิจการทีเกียวข้องกัน

2,473

530

เจ้ าหนีการค้ า
กิจการทีเกียวข้องกัน

2,740

13,761

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
กิจการทีเกียวข้องกัน

2,813

3,946

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ

2563

2562

2563

2.40-3.60

3.60

21,000
21,000
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หน่วย:พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2562
39,000
39,000

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม มีดงั นี

เงินกู้ยืมระยะสั น
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม
5.

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
39,000
24,000
(42,000)
21,000

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

65,000
(26,000)
39,000

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

780
4,501
495
5,776

1,200
6,478
1
7,679

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
6.

ลูกหนีการค้า

หมาย
เหตุ
4

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
สุ ทธิ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(2562: หนีสงสัยจะสูญ) สําหรับปี

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
12,351
26,186
38,537

2562
71,051
71,051

(7,461)
31,076

(5,190)
65,861

2,271

3,455

การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้ามีดงั นี
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

กิจการทีเกียวข้ องกัน
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
รวม

12,351
12,351
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
-

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

กิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
สุทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

16,183

59,101

1,551
620
589
7,243
26,186

4,100
1,139
1,521
5,190
71,051

(7,461)
18,725

(5,190)
65,861

ระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
7.

ลูกหนีอืน

กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีอืน
กิจการอืนๆ
ลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
อืนๆ
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

หมายเหตุ
4

145

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2,473

530

788
3,041
325
6,627

2,986
2,916
1,020
7,452

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
8.

สินค้าคงเหลือ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

สินค้าสําเร็จรู ป
อืนๆ
หัก ค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง
สุ ทธิ
ค่ าเผือมูลค่ าสินค้าลดลง
วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
วันที 31 ธันวาคม
9.

213,395
358
(5,580)
208,173

288,682
201
(2,519)
286,364

2,519
3,061
5,580

6,147
(3,628)
2,519

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
5,140
5,757
4,727

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีขายทียังไม่ถึงกําหนดเรี ยกเก็บ
อืนๆ
รวม

15,624
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
4,636
4,170
997
9,803

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
10.

สินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน

หน่วย : พันบาท

ตราสารทุนทีกําหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริ ษทั จดทะเบียน
ของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืนๆ

534
53,103
17,648
70,751
71,285

รวม
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี 2563 มีดงั นี
ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 30)
โอนจัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 11)
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท
60,309
20,267
(9,291)
71,285

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี

ลักษณะธุรกิจ

กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ปณิวรา จํากัด
โรงแรม
บริ ษทั โชคสามัคคี
ให้เช่า
จํากัด
อสังหาริ มทรัพย์

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้อยละ)

หน่วย : พันบาท
ทุน
ชําระแล้ว

มูลค่า
ตามบัญชี

เงิน
ปันผล

18.66

284,000

8,667

-

16.68

116,000

44,436
53,103

-

17,648
70,751

509
509

กิจการอืนๆ
อืนๆ
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
11.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

รายการเคลือนไหวในระหว่างปี 2563 มีดงั นี
หน่วย : พันบาท
20,267

ณ วันที 1 มกราคม 2563
โอนจัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ น
เงินลงทุนในตราสารทุน – กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(20,267)
-

ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้ขายหุ้นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด) ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ท่าน
หนึ งออกไปร้อยละ 8.49 จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ 27.76 ของทุนที ออกและชําระแล้ว ซึ งมีมูลค่าตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยจํานวน 10.8 ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และมีราคาทุน 10.3
ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ล้านบาท
ในเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั ได้ขายหุ้นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด) ให้แก่บุคคลอืนออกไปรวม
ร้อยละ 2.59 จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ 19.27 ของทุนที ออกและชําระแล้ว ซึ งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวน 3.3 ล้านบาท สําหรั บ งบการเงิ น ที แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่ วนได้เสี ย และมี ราคาทุ น 3.1 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 6.0 ล้านบาท
บริ ษทั รับรู้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนทัง 2 ครังนี จํานวน 11.6 ล้านบาท และ 12.2 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2562 ตามลําดับ
จากการขายเงิ นลงทุ นดังกล่ าว มีผลให้ บริ ษัทสู ญเสี ยความมี อิทธิ พลอย่างเป็ นนัยสําคัญต่ อบริ ษัทดังกล่ าว เพือให้
สอดคล้องกับสถานะการลงทุนในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาเปลียนแปลงการแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอืน (หมายเหตุ 10) และไม่จดั ทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยตังแต่ 1 มกราคม 2563
12.

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมดังนี
หน่วย : พันบาท
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ทีดิน

72,295

306,874

มูลค่ายุติธรรมของทีดินใช้ราคาประเมินโดยหน่วยงานราชการ ซึ งเป็ นมูลค่ายุติธรรมระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่า
ยุติธรรม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
.

ทีดิน และอาคารอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที มกราคม 2562
เพิมขึน
จําหน่าย
โอน
ณ วันที ธันวาคม 2562

ทีดิน
7,480

7,480

อาคารและ
สิงปลูกสร้าง
24,675

เครื องตกแต่ง
ติดตัง
และอุปกรณ์

22,290
46,965

234,980

10,020

1,453

300,898

2,150

9

1,458

3,617

(2,799)

-

(76,851)
12,008

(42)

-

(42)

-

(74,052)
12,008

จําหน่าย
โอน

-

1,757

46,965

176,843

7,480

รวม

221,217
6,153
(1,121)
8,731

เพิมขึน
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 ใช้ครังแรก
(หมายเหตุ 30)
เปลียนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14)

ณ วันที 1 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ
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-

-

15,187
2,799
(7,966)

หน่วย : พันบาท

7,188

-

29,744
2,730
(31,021)

(1,757)
1,154

-

298,303
11,682
(9,087)

239,630

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 2562
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 ใช้ครังแรก
(หมายเหตุ 30)
เปลียนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14)
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

อาคารและ
สิงปลูกสร้าง

ทีดิน

เครื องตกแต่ง
ติดตัง
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

24,675
281
24,956
1,117

188,811
15,451
(205)
204,057
5,787

14,130
668
(7,471)
7,327
1

-

227,616
16,400
(7,676)
236,340
6,905

-

26,073

(53,447)
2,211
158,608

(106)
(42)
7,180

-

(53,553)
2,211
(42)
191,861

7,480
7,480

22,009
20,892

30,923
18,235

2,693
8

1,453
1,154

64,558
47,769

ทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม
2563 มีจาํ นวนเงิน 170.9 ล้านบาท (2562: 176.6 ล้านบาท)
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
13.
สัญญาเช่ า
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี 2563 แสดงได้ดงั นี
เครื องตกแต่ง
สิ ทธิการ
อาคาร
ติดตังและอุปกรณ์
เช่า
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการนํา TFRS 16
ใช้ครังแรก (หมายเหตุ 30)
187,410
20,605
6,634
เพิมขึน
3,448
เปลียนแปลงสัญญาเช่า
(87,124)
(10,991)
(6,634)
รวมราคาทุน
100,286
13,062
ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
เปลียนแปลงสัญญาเช่า
รวมค่าเสื อมราคาสะสม
สุ ทธิ

36,880
(17,738)
19,142
81,144

4,987
(2,211)
2,776
10,286

1,293
(1,293)
-

หน่วย : พันบาท

ยาน
พาหนะ
-

รวม
-

2,693
2,693

217,342
3,448
(104,749)
116,041

557
557
2,136

43,717
(21,242)
22,475
93,566

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่าย
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

22,466
69,886
92,352

ดอกเบีย
(2,268)
(3,104)
(5,372)

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่ารับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี 2563
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า
ส่วนลดค่าเช่าตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราว
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสัญญาเช่าระยะสัน
ค่าเช่าจ่ายทีผันแปรตามยอดขาย
รวม
151

วย :นพัขันนตํ
บาท
มูลค่าปั จจุบนั ของจําหน่
นวนเงิ
า
ทีต้องจ่าย
20,198
66,782
86,980
หน่วย : พันบาท
43,717
4,118
(14,260)
68,904
2,840
105,319

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
14.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
51,510
(17,339)
(17,339)
17,339
34,171
-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
14,651
(98)
(98)
98
14,553
-

รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี 2563 มีดงั นี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
(2562: เงินลงทุนระยะยาวอืน)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

หน่วย : พันบาท
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
2563

ณ วันที
1 มกราคม
2563
1,038
504

455
612

1,229
2,447
-

17,396

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 1,342
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้และ
ต้นทุนขาย
8,091
ผลขาดทุนทางภาษี
อืนๆ
รวม
14,651

270
2,890
12,312
1,066
35,001
152

1,858

-

1,493
1,116

-

3,087
2,447
17,396
1,612

1,858

-

10,981
12,312
1,066
51,510

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์สิทธิการใช้
อืนๆ
รวม
สุ ทธิ
15.

ณ วันที
1 มกราคม
2563
(98)
(98)
14,553

(16,844)
(397)
(17,241)
17,760

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

เงินมัดจําและเงินประกัน
รวม
16.

หน่วย : พันบาท
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
2563

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
45,282
45,282

1,858

(16,844)
(495)
(17,339)
34,171

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
56,053
56,053

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
เฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
33,587
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
80,000
90,000
หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
1,338
รวม
80,000
124,925
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชือซึงยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 434.2 ล้านบาท
(2562:422.0 ล้านบาท)
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
17. เจ้ าหนีการค้า

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
2,740
947
3,687

หมายเหตุ
4

18. เจ้ าหนีอืน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
อืนๆ
รวม

หมายเหตุ
4

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
13,761
2,766
16,527

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
16,984
2,718
19,702

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
15,666
2,542
18,208

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
4,908
559
1,948
7,415

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
4,004
650
1,277
5,931

19. หนีสินหมุนเวียนอืน

เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
21. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้มีความเสี ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่
ความเสียงของช่วงชีวิตและความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ณ วันที 1 มกราคม
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบียจากภาระผูกพัน
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

อืนๆ
รับโอนหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
เฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
7,948
6,692
1,350

1,224

-

(1,073)

9,298

1,239
(134)
7,948

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติห ลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วัน ที รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี ย
ถ่วงนําหนัก)
หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
เฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
อัตราคิดลด
1.49
1.47
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1)

เพิมขึน

หน่วย : พันบาท
ลดลง

(717)
820

820
-

22. ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
หุ้นทีออกและชําระแล้ว
ณ วันที มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น (บาท)

จํานวนหุ้น

2563

จํานวนเงิน

หน่วย : พันหุ้น / พันบาท
2562
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน

10

25,000

250,000

25,000

250,000

10

25,000

250,000

25,000

250,000

10

12,000

120,000

12,000

120,000

10

12,000

120,000

12,000

120,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ้นสู ง
กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ้นส่ วนเกินนีตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
23.

สํารอง

สํารองประกอบด้วยการจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลไม่ได้
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํารองการเปลียนแปลงในมูลค่ ายุติธรรม
ปี 2563
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุทธิของตราสารทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ปี 2562
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุนเผือขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วย
ผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทังมีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
24.

ส่ วนงานดําเนินงาน

บริ ษัทมี 4 ส่ วนงานที รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่ าง ซึ งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จที สําคัญของบริ ษทั ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่าง
น้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี





ส่วนงาน 1 ขายปลีกในประเทศ
ส่วนงาน 2 ออนไลน์
ส่วนงาน 3 ขายปลีกต่างประเทศ
ส่วนงาน 4 เครื องแบบยูนิฟอร์ม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนงานธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลักคือ การซือมาขายไปเสือผ้าสําเร็ จรู ป โดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั มีขอ้ มูลทางการเงินเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั จําแนก
ตามส่ วนงานธุรกิจ ดังนี
หน่วย : พันบาท
ขายปลีกในประเทศ
2563
2562
214,430 558,111
117,606 292,284
96,824 265,827

รายได้ขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรตามส่ วนงานก่อนภาษีเงินได้
รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไม่ได้ปันส่ วน
รายได้อนื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

ออนไลน์
ขายปลีกต่างประเทศ
2563
2562
2563
2562
78,776 30,366 5,672
11,712
41,846 16,217 2,979
6,472
36,930 14,149 2,693
5,240

หนีสิ นตามส่ วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม
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ยูนิฟอร์ ม
2563
2562
70,764 129,780
47,899
85,975
22,865
43,805

อืนๆ
2563 2562
3,073
638
2,675
556
398
82

รวมส่ วนงานทีรายงาน
2563
2562
372,715
730,607
213,005
401,504
159,710
329,103

12,630
(184,247)
(46,635)
(6,568)
17,760
(47,350)
633,433

35,137
(282,052)
(60,208)
(12,235)
(6,256)
49
3,538
672,797

233,408

216,189

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
ในปี 2563 ฝ่ ายบริ ห ารมีการเปลี ยนแปลงการแสดงข้อมู ล เกี ยวกับ ส่ วนงานธุ รกิ จเพือให้ ส อดคล้องกับ การ
บริ หารงานของฝ่ ายบริ หารในปัจจุบนั
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่ในประเทศไทย
25. รายได้อืน

รายได้ค่าเช่ารับ
รายได้ชดเชยจากกรมธรรม์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปั นผลรับ
อืนๆ
รวม

หมายเหตุ
11
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งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
2562
6,587
8,559
3,947
12,245
1,991
505
1,477
509
859
5,029
6,059
12,630
35,137

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
8,559
3,947
11,593
1,991
1,477
859
6,059
34,485

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ซือสินค้าสําเร็ จรู ป
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย
ค่าเสือมราคา
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ค่าภาษีโรงเรื อน
ค่าวัสดุสินเปลือง

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
213,006
59,285
73,805
38,631
36,476
3,363
5,542
2,412
657
3,476

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
401,504
155,084
82,982
45,830
16,401
7,157
7,384
7,090
6,848
4,497

27. ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวมค่าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

-

598

(17,760)
(17,760)

(647)
(49)
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
งบการเงิน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
เฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั เป็ นค่าใช้จ่ายได้เพิมขึน
รวมค่าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(1,858)
(1,858)

(30)
215
185
หน่วย : พันบาท
อัตราภาษี
(ร้อยละ) 2562

2563

20

(65,110)
(13,022)

27.3

(3,666)
(1,072)
(17,760)

20

3,489
698

(1.4)

332
(1,079)
(49)

. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับแต่ละปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที
เป็ นส่ วนของผู ถ้ ือหุ ้น สามัญ ของบริ ษทั และจํานวนหุ ้น สามัญที ออกจํา หน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการ
คํานวณดังนี

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)
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หน่วย : พันบาท/ พันหุ้น
2563
2562
(47,350)

3,538

12,000

12,000

(3.95)

0.29

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
29. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมือวันที 4 สิ งหาคม 2563 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 1.8 ล้านบาท
ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ของผูถ้ ือหุ้ น ของบริ ษ ัท เมื อวัน ที 22 เมษายน 2562 ผูถ้ ื อหุ้ น มี ม ติ อนุ ม ัติก าร
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิน 8.4 ล้านบาท
30. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที กล่ าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 2.1 บริ ษ ัท ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม
เครื องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั
โดยบริ ษทั ได้เลื อกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี
หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
มาตรฐาน
รายงานทางการ เงิน การรายงาน
กลุ่มเครื องมือทาง
ทางการเงิน
การเงิน
ฉบับที 16

31
ธันวาคม
2562

1 มกราคม
2563

60,309
64,558
6,634
-

(60,309)
60,309
-

(23,298)
(6,634)
217,343

245

-

(245)

-

-

-

32,925

32,925

1,955
1,450
-

-

(1,955)
2,886
153,800

4,336
153,800
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60,309
41,260
217,343

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
30.1 เครื องมือทางการเงิน
ณ วัน ที 1 มกราคม 2563 การจัด ประเภทรายการและวัด มูล ค่า และมูล ค่ าของสิ น ทรั พย์ท างการเงิน ตามที
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนัน แสดงได้ดงั นี
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม

หน่วย : พันบาท

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กําไรขาดทุน
ตัด
เบ็ดเสร็ จอืน
จําหน่าย
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

7,679
73,313
4,636

-

7,679
73,313
4,636

7,679
73,313
4,636

614
59,695

614
59,695

-

614
59,695

56,053
201,990

60,309

56,053
141,681

56,053
201,990

-

-

ณ วันที 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนีสิ นทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
30.2 สัญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 16 มาถื อปฏิ บ ัติครังแรก บริ ษทั รับรู ้ ห นี สิ น ตามสั ญญาเช่ า
สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ณ วันที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่ าที
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน บริ ษทั รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นตามสัญญาเช่าด้วย
มูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสัน
บวก สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก สัญญาทีพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
บวก หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

หน่วย : พันบาท
214,367
(31,874)
118,879
(104,967)
(11,880)
184,525
2,200
186,725
32,925
153,800
186,725

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถื อปฏิบตั ิ
ครังแรก ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
หน่วย : พันบาท
อาคาร
187,411
เครื องตกแต่งและติดตัง
20,605
สิทธิการเช่า
6,634
รถยนต์
2,693
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
217,343
31. เครื องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุรกิจของบริ ษทั ซึงบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการ
จัดการความเสี ยง
ก)

ความเสียงด้านเครดิต

ความเสียงด้านเครดิตเป็ นความเสี ยงจากการสูญเสี ยทางการเงินของบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านเครดิตทีเกี ยวเนื องกับลู กหนีการค้าและลูกหนี อืน เงินฝากกับธนาคาร และเครื องมือ
ทางการเงินอืนๆ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือคือมูลค่า ตามบัญชีทีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)

ความเสี ยงด้า นสภาพคล่ อ ง

บริ ษทั กํากับดูแลความเสี ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพือใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวน
ในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือของหนี สิ นทางการเงิน ณ วันทีรายงาน โดยจํานวนเงิน
เป็ นจํานวนขันต้นซึงไม่ได้คิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที 31 ธันวาคม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอืน
เงินกูย้ ืมระยะสัน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ค)

ความเสียงด้านตลาด

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อย
กว่า

กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1
มากกว่า 2
ปี แต่ไม่
ปี แต่ไม่
เกิน 2 ปี
เกิน 5 ปี

หน่วย : พันบาท

รวม

80,000

80,000

-

-

80,000

23,388
21,000
86,980
211,368

23,388
21,000
22,466
146,854

20,429
20,429

49,457
49,457

23,388
21,000
92,352
216,740

บริ ษทั มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี ยงจากธุ ร กิ จ ปกติ ซึ งมาจากการเปลี ยนแปลงของอัต ราดอกเบี ยในตลาดและ
อัต ราแลกเปลี ยนและจากภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาที ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ข องคู่ สั ญ ญา บริ ษัท ไม่ ไ ด้ถื อ
หรื อออกอนุ พ ัน ธ์ เ พื อการเก็ ง กํา ไรหรื อ เพื อการค้า
ค.1)

ความเสี ยงด้า นอัต ราแลกเปลี ยน

บริ ษ ัท ไม่ มีฐานะเปิ ดต่อ ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนที เกี ยวข้องกับ การขายและการซื อที เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ค.2)

ความเสี ยงด้า นอัต ราดอกเบี ย

ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียเป็ นความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบียตลาดซึงส่ งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : พันบาท

ฐานะเปิ ดต่อความเสียงด้ านอัตราดอกเบียณ ธันวาคม
เครื องมือทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียผันแปร
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีสิ นทางการเงิน
สุ ทธิ

4,996
(101,000)
(96,004)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยที 0.5% ซึ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที รายงาน ทําให้เกิดการ
เพิมขึนหรื อลดลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและกําไรหรื อขาดทุนด้วยจํานวนเงินทีแสดงในตารางดังต่อไปนี การ
วิเคราะห์ตงอยู
ั บ่ นข้อสมมติทีว่าตัวแปรอืนโดยเฉพาะอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที
หน่วย : พันบาท
กําไรหรื อขาดทุนก่อนภาษี
(480)
505

เพิมขึนร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5

31.2 มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเป็ นมูลค่าที
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี
ระดับ 1

หน่วย : พันบาท

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริ ษทั จดทะเบียน
ของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
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534

-

-

534

-

-

70,751

70,751

534

-

70,751

71,285

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2563
32 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับ เงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรั กษาความเชื อมันของนักลงทุ น
เจ้าหนีและตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ลงทุน ซึ งบริ ษทั พิจารณาจากสัด ส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ น งานต่อส่ วนของ
เจ้าของรวม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสามัญ
33 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน
33.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั คําประกันวงเงินเบิ กเกินบัญชี สถาบันการเงินในประเทศให้กับบริ ษทั ที
เกียวข้องกันบางแห่ งจํานวนเงินรวม 11.0 ล้านบาท (2562: 36.0 ล้านบาท)
33.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากหนังสือคําประกันกับสถาบันการเงิน
หลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็ นการคําประกันสัญญาเช่าพืนทีกับบริ ษทั หลายแห่งและการคําประกันค่า
สาธารณูปโภคจํานวนเงินรวม 10.3 ล้านบาท (2562: 12.1 ล้านบาท)
33.3 เมื อวัน ที 9 กรกฎาคม 2558 บริ ษ ัทได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ ง เพือรั บ บริ ก ารและ
คําปรึ กษาเกียวกับการติดตังระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์ ) ตกลงค่าบริ การเป็ นจํานวนเงินทังสิ น
13.1 ล้านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทังสิ น 12.2 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทังจํานวน
เมือวันที 31 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยืนฟ้ องคู่สัญญาผูใ้ ห้บริ การและบริ ษทั ในประเทศอีกแห่งหนึ ง
เนื องจากผูใ้ ห้บริ การผิดสัญญา ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั เรี ยกร้องเงินทีชําระไปแล้วทังหมดคืน
พร้อมค่าเสียหายจากจําเลยทังสอง จํานวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 33.1 ล้าน
บาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันทีจําเลยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน
เมื อวัน ที 29 มกราคม 2562 จําเลยได้ยืนคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั จงใจผิดสัญญาและ
ขอให้ ศาลยกฟ้อง และให้บริ ษทั รับผิดชอบค่าเสี ยหายแก่จาํ เลยทังสอง จํานวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ย
ร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี จากเงิ น ต้น ดังกล่ าว นั บ จากวัน ฟ้ องแย้งจนถึ งวัน ที บริ ษัท ชําระเงิ น ให้ จ ําเลยทังสองจน
ครบถ้วน
เมือวันที 2 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้ยนคํ
ื าให้การแก้ฟ้องแย้งจําเลยทังสอง โดยปฏิเสธคําฟ้องแย้งของจําเลยทัง
สองทังสิน และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคําฟ้องแย้งของจําเลยทังสอง
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง
จากกรณี พิพาทเกี ยวกับสัญญาดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมและบันทึ ก
ค่าใช้จ่ายทังจํานวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562
34

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลทางการเงิน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรขันต้น
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

ปี 2563

ปี 2562

(หน่วย : พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560

633,433
233,408
400,025
372,716
385,346
159,710
(47,350)
(3.95)

670,725
216,189
454,536
630,608
765,092
363,588
2,986
0.25

728,987
269,777
459,210
815,649
855,745
375,446
10,999
0.92

ปี
(12.29)
(8.98)
(11.08)
(3.95)
0.00*
33.70

ปี 2562
0.39
1.31
0.65
0.25
0.15
38.02

808,463
353,649
454,813
780,742
815,979
340,275
8,642
0.72

อัตราส่ วนทางการเงิน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
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ปี 2561
1.29
2.69
2.41
0.92
0.70
38.29

ปี 2560
1.06
2.49
1.90
0.72
0.50
37.57

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงิน – งบการเงินรวม
. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ
สําหรับปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม . ล้านบาท ลดลงจากปี
คิดเป็ น . % มีผลขาดทุน . ล้านบาท และในปี
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ร่ วม จึงไม่จดั ทํางบการเงินที
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
. ผลการดําเนินงาน
บริ ษัท ฯ มี รายได้รวมตามงบการเงิน เฉพาะกิ จการจํานวน . ล้านบาท เมื อเที ยบกับ รอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี
ลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ากับลดลง . % เกิดจากรายได้จากการ
ขายจํานวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับลดลง . % รายได้จากการบริ การ
เครื องแบบจํานวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับลดลง . % สาเหตุเนื องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด ต่อเชือไวรั ส โคโรน่ า
(Covid- ) ตังแต่เดื อน
มกราคม
ส่ งผลให้นกั ท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม
รัฐบาลได้ออก
มาตรการเว้นระยะห่าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวติ ประจําวันเปลียนไป
อย่างไม่ สามารถคาดเดาได้ ซึ งมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ น ค้า
ตลอดจนการตัดสิ นใจสังสิ นค้าเครื องแบบพนักงานขององค์กร ชะลอตัวลง ทังนีบริ ษทั ได้มีการปรับตัวเพิม
ช่องทางขาย Online เพิมขึน และสร้างสิ น ค้าใหม่ทีเหมาะกับ สถานการณ์ โควิด อัน ได้แก่ หน้ากากผ้า, เสื อ
อุปกรณ์ป้ องกันส่ วนบุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครั งเดี ยว และ ใช้ได้ ครั ง และ เสื อคลุ มสะท้อนนําพิเศษ
สําหรับทันตแพทย์ แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได้ และรายได้อนของบริ
ื
ษทั ลดลง
จากปี ก่ อนจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ ากับ ลดลง . % เนื องจากปี ก่อ นมี รายได้จากการจําหน่ าย
ทรัพย์สินและเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นจํานวน . ล้านบาท หรื อเท่ากับ . % (อัตรากําไรขันต้นงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเท่ากับ . %) กําไรขันต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท เนืองจาก
ยอดขายทีลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับ รอบ
ระยะเวลาเดียวกันของปี
ลดลงจํานวน . ล้านบาทหรื อเท่ากับ ลดลง . %
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอ
ความกรุ ณาในการให้ส่วนลดจากเจ้าของพืนที เนืองจากการประกาศปิ ดสถานทีชัวคราว และ
หลังจากสามารถเปิ ดสถานทีดําเนิ นกิจการ จํานวนลูกค้าในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ า (Covid- ) และพิจารณาปิ ดจุดขายที ไม่สามารถทํา
กําไรได้ นอกจากนันยังมีการปรับโครงสร้างการทํางานของพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับ
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มาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล บริ ษทั ฯ ได้เพิมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสือสาร
และโฆษณาสําหรับช่องทางการขายใหม่ทางออนไลน์เพือสนับสนุนการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจํานวน . ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่
- ต้นทุนทางการเงินเพิมขึน . ล้านบาท จากการคํานวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ
TFRS จํานวน . ล้านบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
ลดลง . ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น ปี นีเท่ากับ ( . ) ปี
เท่ากับ .
. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ นปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิน . ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน . ล้านบาท หรื อลดลงเท่ากับ . % โดยทีสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง . ล้านบาท หรื อลดลง
เท่ากับ . % สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึน . ล้านบาท หรื อเพิมขึนเท่ากับ . %
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าคงเหลือลดลง . ล้านบาท เนืองจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid- ) ทําให้พิจารณาซือสินค้าลดลง ในขณะทีมีการ
จัดการระบายสต็อคสิ นค้าโดยการขายทางออนไลน์เพิมขึน ลูกหนีการค้าลดลง . ล้านบาท เนืองจากมีการ
รับชําระหนีจากลูกหนีรายใหญ่ของปี
ได้ และในปี
มียอดขายและลูกหนีรายใหญ่ลดลง ระยะเวลา
เก็บหนีเฉลียปี
เท่ากับ . วัน ปี
เท่ากับ . วัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึน สาเหตุหลักมาจากการนํานโยบายการบัญชีทีมีผลบังคับใช้กบั งบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ ได้แก่ มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที (TFRS ) สัญญาเช่า ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้านบาท และ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท เนืองด้วย
บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนในขณะทีมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง ได้แก่
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจํานวน . ล้านบาท จากค่าเสือมของงวด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลงจํานวน . ล้านบาท จากการรับคืนเงินประกันและมัดจํา
ร้านสาขา จากศูนย์การค้า เนืองจากมีการปิ ดร้านสาขา
- จากการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีกําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที บริ ษทั ฯ ได้มีการโอนจัดประเภทเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม และ เงินลงทุนระยะยาวอืน เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน-กิจการทีเกียวข้องกัน จํานวน . ล้านบาท และ เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน-กิจการอืนๆ จํานวน . ล้านบาท และมีการวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมทําให้มูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงจํานวน . ล้านบาท ซึงรวมอยูภ่ ายใต้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที มีนาคม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบให้ถอนบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม เนืองด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
ไม่อยูใ่ นข่ายการเป็ นบริ ษทั ร่ วม จากการขายหุ้นเมือเดือน กันยายน
ให้กบั บุคคลอืนออกไป , หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ . จากส่ วนได้เสียทังหมดร้อยละ . ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วน
ได้เสี ยจํานวน . ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน . ล้าน
บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา . ล้านบาท
. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่อง
ในปี
บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน . ล้าน
บาท โดยมีสาระสําคัญดังนี
กระแสเงิ น สดได้ม าจากกิ จกรรมดําเนิ น งานจํานวน . ล้านบาท กระแสเงิ น สดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุนจํานวน . ล้านบาท จากการจ่ายเพือซืออุปกรณ์ . ล้านบาท ซื อสิ ทธิการใช้สินทรัพย์
จํานวน . ล้านบาท และซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน . ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินใช้ไป . ล้านบาท จากการใช้ไปในการจ่ายคืน เงิ น เบิ กเกิ น บัญชี แ ละเงิ นกู้ยืม ระยะสันจากสถาบัน
การเงิน . ล้านบาท จ่ายคืนเงิ นกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน . ล้านบาท จ่าย
หนี สิ นตามสัญญาเช่า . ล้านบาท จ่ายดอกเบียจ่าย . ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล . ล้านบาท และ
รั บ กู้ยื ม ระยะสั นจากบุ ค คลหรื อ กิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน . ล้านบาท ในการจ่ ายคื น เงิ น กู ้ยื ม ระยะสั น
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง และ CASH CYCLE อยู่ที . เท่ า . วัน ปี
อยู่ที . เท่ า . วัน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว . เท่า ปี
เท่ากับ . เท่า ซึงอัตราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมลดลง
จากปี
แหล่งทีมาของเงินทุน
หนีสินรวม
ณ สินปี
บริ ษทั ฯ มีหนีสินรวม . ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน . ล้านบาทหรื อ . %
เป็ นการเพิมขึนของหนีสินส่วนไม่หมุนเวียน . ล้านบาท จากการนํานโยบายการบัญชีทีมีผลบังคับใช้กบั
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ ได้แก่ มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที
(TFRS ) สัญญาเช่า ทําให้หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึน . ล้านบาท
ในขณะทีหนีสินตามสัญญเช่าการเงินลดลง . ล้านบาท ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน .
ล้านบาท และประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน . ล้านบาท ในขณะที
หนีสิ น ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลง . ล้านบาท จากการคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน . ล้านบาท คืนเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน ล้านบาท และ
เจ้าหนีการค้าลดลง . ล้านบาท ในขณะทีหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี (TFRS )
เพิมขึน . ล้านบาท เจ้าหนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน . ล้านบาท และหนีสิ นหมุนเวียนอืนเพิมขึน . ล้าน
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บาท อัตราส่ วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น . เท่า ปี
เท่ากับ . เท่า บริ ษทั ฯ จึงมีความสามารถในการ
ชําระหนีได้
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณสินปี
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน . ล้านบาท
หรื อ . % เนืองจาก ปี
บริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี . ล้านบาท มีจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี .
ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่ วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ในปี
คิดเป็ น . เท่า ปี
คิดเป็ น .
เท่า ปี
คิดเป็ น . เท่า ซึงเพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อน บริ ษทั ฯได้รับวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงิน
จํานวนทังสิน . ล้านและรับเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน . ล้านบาท ณ.
ธันวาคม
ใช้ไป . ล้านบาท คงเหลือ . ล้านบาท ซึงเพียงพอต่อการใช้เป็ นทุนหมุนเวียน
5. ภาระผูกพันด้านหนีสินและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอชีแจงประเด็นเพิมเติมอืนๆ ดังต่อไปนี
- บริ ษทั ฯไม่มกี ารเปลียนแปลงทีสําคัญทีเกิดขึนภายหลังวันทีในงบการเงิน และผลกระทบ
ทีอาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
- บริ ษทั ฯไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ในกลุ่มทีมีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
- บริ ษทั ฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึน
. ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั คําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินหลายแห่ง
ให้กบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกันบางแห่งจํานวน รวม . ล้านบาท ( : . ล้านบาท)
. ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนจากหนังสือคําประกันกับสถาบัน
การเงินหลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็ นการคําประกันสัญญาเช่าพืนทีกับบริ ษทั หลายแห่งและการคําประกันค่า
สาธารณูปโภคจํานวนเงินรวม . ล้านบาท ( : . ล้านบาท)
. เมือวันที กรกฎาคม
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ในประเทศแห่งหนึง เพือรับ
บริ การและคําปรึ กษาเกียวกับการติดตังระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริ การเป็ นจํานวน
เงินทังสิน . ล้านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทังสิน . ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทังจํานวน
เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคู่สัญญาผูใ้ ห้บริ การและบริ ษทั ใน
ประเทศอีกแห่งหนึง เนืองจากผูใ้ ห้บริ การผิดสัญญา ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสียหาย บริ ษทั เรี ยกร้องเงินที
ชําระไปแล้วทังหมดคืนพร้อมค่าเสี ยหายจากจําเลยทังสอง จํานวน . ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ .
ต่อปี จากเงินต้น . ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันทีจําเลยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน
เมือวันที มกราคม
จําเลยได้ยนคํ
ื าให้การและฟ้องแย้งบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั จงใจ
ผิดสัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริ ษทั รับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํ เลยทังสอง จํานวน . ล้านบาท
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พร้อมดอกเบียร้อยละ . ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันทีบริ ษทั ชําระเงินให้จาํ เลยทัง
สองจนครบถ้วน
เมือวันที เมษายน
บริ ษทั ได้ยนคํ
ื าให้การแก้ฟ้องแย้งจําเลยทังสอง โดยปฏิเสธคําฟ้อง
แย้งของจําเลยทังสองทังสิน และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคําฟ้องแย้งของจําเลยทังสอง
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง
จากกรณีพิพาทเกียวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้นบริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรม
และบันทึกค่าใช้จ่ายทังจํานวน . ล้านบาท ในงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
6. ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรื อการดําเนินงานในอนาคต
. การลงทุนในการขยายกิจการและช่ องทางขาย บริ ษทั ฯ พิจารณาการลงทุนตามช่องทางการ
ขายอย่างต่อเนือง เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพือเข้าถึง
และการบริ การลูกค้าให้ได้มากและเร็ วทีสุด ทังนีทีมบริ หารได้ทาํ งานอย่างรอบคอบในการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานในแต่ละช่องทางและจุดขายเพือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด
. การซื อสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ในปี
เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา
(Covid- ) บริ ษทั จึงชะลอการซือสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ จึงถือว่าควบคุมความเสียง
ได้
. การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
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นิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ ขึนไป
1. บริ ษทั ปณิวรา จํากัด ประกอบธุรกิจ ค้าอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม โดยมีทีตังสํานักงานใหญ่ที
1112/53-75 ซอยปิ ยะวัชร ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2390-0019 โทรสาร 0-2381-1656
ปัจจุบนั มีทุนชําระแล้ว 284 ล้านบาท
2. บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โดยมีสํานักงานใหญ่ที
188 ซอยลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2539-0875 โทรสาร 0-2933-1431
ปัจจุบนั มีทุนชําระแล้ว 116 ล้านบาท
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บุคคลอ้ างอิงอืน ๆ
ก. นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ข. ผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4713
นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5897
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-105-4661 โทรสาร - -
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12. รายการระหว่างกัน
- นิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
- ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
(เอกสารแนบ 5.5 ในแบบ 56-1)
- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(เอกสารแนบ ในแบบ 56-1)
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั และเป็ นรายการปกติที
เกิดขึนในกระบวนการทําธุรกิจทีเป็ นไปตามสภาวะของตลาด อาทิ การกําหนดราคาซือ-ขาย ปริ มาณ
เงือนไข อัตราดอกเบีย ฯลฯ ซึงได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
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Policy and overview of the Company business
Boutique New City Public Company Limited engages in domestic retail and wholesale
trade, foreign wholesale trade, import from abroad, design service and uniform dressmaking for
domestic and foreign companies and organizations. Under the Brand-name products are GSP,
JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, GUY LAROCHE, ADOLFO DOMINGUEZ, AMAZE, MIMI,
UNIFORM SPECIALIZER and UNIFORM MEDGRADE
More than 47 years, the Company has been accepted by customers that the Company’s
products have good quality, reasonable price, delivery on time and before-sale and after sale
services. The Company has total 41 branch shops, 38 selling points in leading department/
shopping stores and provides products told in 13 places in AEC neighboring countries. In
addition, customers have faith in the Company’s design, dressmaking of uniform of 400 domestic
and foreign organizations. As well as increasing online sales channels to support the new lifestyle
(New Normal) of the customer.
During 2020, due to the coronavirus outbreak (Covid-19) situation since January 2020,
as a result, tourists cannot travel into the country. Until March 2020, the government has issued
spacing measures, order to closure of various locations including to refrain from traveling, causing
unexpected changes in daily life. Which affects sales of retail stores in shopping centers and
department stores. As a result, the company has to review the policy by consider the performance
each store and close the unprofitable selling store and combine multiple stores in the same
shopping center leaving only one store with good performance. Changed the original store format
to multi-brand store under the name A’MAZE, which is available to support multiple customer
group in the same location. The Covid-19 epidemic has also influenced the decision to order a
corporate employee uniform to delay ordering. At the same time, the company has adapted by
expanding and adding more online sales channels and developed the new products for the
epidemic situation including fabric masks, personal protective equipment (PPE), both one-time and
20-use, and a special dental reflector, etc.
In 2020, the company has considered withdrawn Choksamakee Company Limited from
being an associated company. Therefore, the separate financial statements of the company had
total income of 385.35 Million Baht and loss of 47.35 Million Baht.
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Business Purpose
The business target is to be the year of change, development, and no compromise on
trying new things: including:
• Developing sales of O2O : Online to Offline and Offline to Online using the space and
the sales team for maximum efficiency.
• Develop skills and sales process ONLINE and try to provide services that support the
customer's new lifestyle.
• Develop health products for individuals, medical and personal protective equipment,
for a safe lifestyle.
• Reduce administrative costs, including cost of management to suit customer needs.
The company still adheres to operating under business ethics, having good corporate
governance principles and disseminating to the Board of Directors, Executive Directors, Executives
and staff, because the business can survive, must have ethics, morality, credibility and acceptance.
As a result, the company with stable and sustainable progress.
Income Structure: Sales value of the company’s products in 3 years
Distribution value
Ready-made clothes
Service-Uniform
Miscellaneous items
Total domestic sales
Export sales
Total sales
Increase (Decrease) sales (%)

2020
Thousand
301,951
70,764
12,630
379,673

%
78.36
18.36
3.28
98.53

5,672

1.47

11,712

1.53

23,406

2.74

385,345 100.00
-49.63%

765,092
-10.59

100

855,745
4.87

100
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2019
Thousand
%
600,828 78.53
129,780 16.96
34,485
4.51
753,380 98.47

2018
Thousand
%
673,594 78.71
142,055 16.60
40,096
4.69
832,339 97.26

Marketing and Competition Situation
The fashion retail market has fierce competition and customer needs have change by
situations and occasions. The Company has been operated more than 47 years. Our brands are
well known, we have many Thai regular customers and Foreigners who are aware of the quality of
raw material and sewing. The customers are aware of the value of different products and a longlasting love for the brand.
With the Covid-19 epidemic in 2020, it is difficult to predict the upcoming situation. Due
to the government's policy of temporary closure of venues and social distance, most of the
operators are both domestic and imported brands, therefore turned to marketing and selling
products by online channels. This caused fierce competition in terms of marketing, pricing,
transportation, and fast service. The Company therefore had to try to expand online channels to
more market places and communicate the difference in quality and wear that suitable for the
current lifestyle. Also needs to study, develop and supply new products to be used to prevent
disease such as masks, PPE clothing, water reflective jacket that can be worn in a variety of
occupations, etc., as well as studying activities that customers pay attention to, such as healthrelated products or giving importance to the environment social responsibility in many various.
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1. Risk factors
1.1 Business risks
Business risks of the Company are categorized as follows
1.1.1 Economic tends to recede due to slump of world economic.
1.1.2 The technology has changed dramatically
1.1.3 Customer behavior is different and quick adaptations.
1.1.4 An epidemic that cannot predict the situation of violence
1.2 Financial Risk Factors
1.2.1 Risk Management
The Company does not have a policy to engage in business transaction on
financial instruments for making profits or trade.
1.2.2 Interest Risk
This risk was caused by change of interest rate in the market which affect to
operation and cash flow. However, cash, deposit accounts, overdraft, loans from financial
institution which were mostly based on interest rate determined by the bank has less risk.
1.2.3 Exchange Rate Risk
The Company had no loan in foreign currency. Account’s payables and
receivables incurred by sale and purchase of goods in foreign currency were less.
1.2.4 Credit Risk
The Company had a policy to provide cautiously credit to customers. Most of
debtors were large-scale and secured companies and organizations such as banks,
insurance companies, shopping center and malls, hospitals, state enterprises. Owing to
long-lasting transaction between the Company and those entities, claims for and collection
of debts would expectedly not be damaged.
1.2.5 Fair Value
Owing to most financial assets was short-term and interest rate of loan was
pursuant to the same market rate, the Company considered the accounts value of assets
and financial liability were not materially different from the fair value.
1.3 Risk in Relation to Marketing and Sale
As to marketing and sale are the nucleus of business operation for success, the
Company bent upon creating brand to be constantly and long-lastingly accepted by
consumers. The Company still focuses on create administrative team to service customers
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thoroughly before, during and after sale and there are communication channels to respond
to customers’ need as quickly as possible. Also development of online sales channel in
response the customer behavior change.
1.4 Risk in Relation to Human Resource
The company gives highly precedence to human resource with the concept of
making employees know their own-values, improve themselves, able to give comments,
able to provide customers’ preferences.
1.5 Risk of fashion changing
Clothing products are to be changed by situations, lifestyles, trends, and periods
which could be in short terms or long terms. The company has studied and analyzed local
and international recorded selling information, fashion market trends, and customers’
preferences to plan for different works such as period of producing and ordering products
each time. The company will use the information to analyze possibility of sale to produce
and order products which are to be suited to the market preference.
1.6 Risk of non-renewed use of trademark of the brand name products
The Company and the owner of registered trademark have been partnerships in
this business for long time. The Company has strictly observed trade conditions
throughout the time. Accordingly, the Company has been trustful to being the sole
distributorship. The Company has consistently entered into the agreement to licensing the
trademark in every 2 years or renewal in automatic manner until further notice in order to
lessen a risk of non-renewal use of the trademark. In a remark that the Company and the
owner of registered trademark have been connected by mutual directors and
shareholders, the Company has took a low risk of non-renewed trademark of the brand
name products.
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Shareholders and Management
As of 31 December 2020, the company has a registered capital of 250 million baht, paid up
120 million baht, into 12 million ordinary shares. The first 10 major shareholders as of July 9,
2020
NAME
1. Mr. Panitarn Pavarolavidya

No. of share
1,887,140

%
15.73

2. Mrs. Pravara Ekaraphanich

1,746,428

14.55

3. Sahasin Co., Ltd.

1,665,560

13.88

4. Siratarn Co., Ltd.

1,350,700

11.26

5. Sahapathana Inter-Holding PCL.

1,024,000

8.53

6. I.C.C. International PCL.

717,400

5.98

7. Commonwealth Holding Co., Ltd.

380,400

3.17

8. New City (Bangkok) PCL.

344,300

2.87

9. Bangkok Insurance PCL.

307,200

2.56

10. I. D. F Co., Ltd.

240,000

2.00

Note: Investors can view the top 10 major shareholders holding the first 10 shareholders as of
the closing date of share register. For the current annual general meeting, please visit the
Company's website at http://www.btnc.co.th. Before the Annual General Meeting of
Shareholders
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Framework Management
Management Structure
The company’s management structure comprises the Board of Directors and two
subcommittees to help supervise important issues of Directors, the Audit Committee, and, the
Nomination and Remuneration Committee. Executive authority lies with the Executive Board,
Administrative Directors and Department Managers. Authority and duties of each committee and
those of the Managing Director are prescribed in writing in respective charters, and the Authority
and Responsibilities of the Managing Director document which was approved by Board of
Directors meeting No. 13 on December 26th, 2018, with the company secretary performing the
duties required by the laws and assigned by the Board of Directors.
1. The Board of Directors The Board of Directors is established to oversee the
business in the best interest of the company and the shareholders. It ensures that laws,
objectives, policies, articles of association and resolutions of the Board of Directors and those of
the assembly of shareholders are observed. All directors are required to discharge their duties in
an accountable, careful and honest manner as a reasonable person would under the same
circumstances and with the authority to engage in trading negotiations without any influence
from their status as a director. The committee is comprised of ten members: six from the
management and four non-executive directors, four of which are independent directors. This is
consistent with the independent director ratio criteria which require that a registered company
must have one / third of the directors or at least three directors being independent directors. The
committee is comprised of the followings.
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Name
1. Mr.Panitarn
Pavarolavidya
2. Mrs.Pravara

Ekaraphanich

3. Mrs.Suporn
4. Mrs.Kanlaya
5. Miss Tuangtip
6. Miss Patcharee
7. Mr.Prasert

Pavasanta
Waiyanont
Nanakorn
Kongkaew
Patradhilok

8. Mr.Puchchong Vanichjakvong
9. Mr.Sermwong Dhanasarnsilp
10. Mr. Kris

Nalamlieng

Board of Directors
Chairman

Directorial Term
At each annual general
meeting, one-third of the
Managing Director
directors have to retire
Director
from the post. In the
Director
case where the number
Director
of directors cannot be
Director
divided by three, the
Independent Director
number of directors to
and Chairman of the Audit
retire is to be closest to
committee
one-third. Directors who
Independent Director and
retire from the post may
Audit committee
be re-elected.
Independent Director and
Audit committee
Independent Director

Directors with authority to sign on behalf of the company
Any two out of the four following directors can sign and seal on behalf of the company.
1. Mr.Panitarn Pavarolavidya
2. Mrs.Pravara Ekaraphanich
3. Mrs.Suporn
Pavasant
4 Miss Tuangtip Nanakorn
Authority
1. To appoint, remove and authorize consultants to the Board of Directors, to
committees and/or to other individuals
2. To approve engagement in a legal act, which is not a financial transaction, of the
amount greater than the authority of the Executive Board
3. To approve acceptance or cancellation of loans of the amount greater than the
authority of the Executive Board
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4. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any
other securities of the amount greater than the authority of the Executive Board
5. To approve sourcing and investment in fixed assets of the amount greater than
the authority of the Executive Board
6. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible
assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date, which
are of the amount greater than the authority of the Executive Board
7. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or
remaining inventories which are deteriorated or out of date, which are of the amount greater than
the authority of the Executive Board
8. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filing
of lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the company on matters which are not/or
normal business course with an amount exceeding the authority of the Executive Board
9. To propose to shareholders an increase or a decrease of capital, a change of
share value; modification of memorandum, articles of association and/or objectives of the
company
10. To approve incorporation, merger or dissolution of subsidiaries
11. To authorize the management, managerial employees of the company, or any
other individual to act on their behalf
12. To invite members of the management, executives, or relevant employees to
provide explanations, opinions or documents as necessary
13. To consult with specialists or company consultants (if any) or hire third-party
consultants or specialists if necessary, at the expense of the company
14. To appoint and remove a company secretary
Duties and Responsibilities
1. To establish directions, goals and business policies of the company
2. To approve plans and annual budgets; to supervise the performance of the
management in order to ensure effectiveness and compliance with the laws and established
policies and plans
3. To encourage the development of the policy of corporate governance, ethics and
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business code of ethics in written in order for company directors, executives and employees to
observe as guideline in the conduct of the business
4. To arrange for a sufficient internal control system in order to ensure that
transactions are approved by authorized individuals, reviewed and recorded accounting reports;
and, to implement systems preventing inappropriate use of company assets
5. Transactions with possible conflict of interests must be carefully reviewed, with a
definite guideline to ensure the interests of the company and the shareholders. Individuals with
interests may not be involved in the decision-making process. They must observe the
requirements on the proper procedure and disclosure of transactions with possible conflict of
interests.
6. To approve the reviewed and/or audited financial reports, which have been
approved by the Audit Committee
7. To be equally responsible to all shareholders, and, to correctly, basely and
transparently disclose information to shareholders and investors
8. To acknowledge business management reports from the Executive Board
9. To convene shareholders meetings by specified date, time, place and agenda as
well as dividends (if any); and, to provide shareholders with opinions of the Board of Directors on
the matters proposed to the shareholders. During the thirty days prior to each shareholder
meeting, the company may stop share transfer registration by informing the shareholders at the
headquarters and the branch offices at least fourteen days prior to the day of share transfer
registration suspension. Alternatively, a record date (RD) may be determined no longer than two
months prior to the day of any shareholders meeting, and the share registration book closure
date must be one day after the record date. This is to compile a list of names under Section 225
of the Securities and Exchange Act, in order to determine the right to attend shareholders
meeting and to receive dividends.
10. To prepare the Report on the Company Board of Directors’ Responsibilities for
Financial Statements and disclose it in the annual report of the company (56-2 Form) and the
annual disclosure report (56-1 From)
11. To follow up on documents to be submitted to relevant regulatory agencies, in
order to ensure that the statements or the items are correct as per the data appearing in the
account documents, the registration or any other document of the company
12. To approve the charter of the Board of Directors and/or other committees
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13. To engage in any other action, which is beyond the authority of the Executive
Board, or which the Board of Directors deems appropriate
2. Subcommittees
2.1 Audit Committee The Board of Directors has appointed three directors as
members of the Audit Committee in accordance with the announcement of the Capital Market
Supervisory Board to provide assistance to the Good Corporate Governance of the Board of
Directors, particularly in the area of financial reporting, internal control and compliance with laws
and regulations. Members of the Audit Committee are as below:
Name
Position
Period
*1. Mr. Prasert Patradhilok
Chairman of Audit Committee April 2020 - April 2021
2. Mr. Puchchong Vanichjakvong Audit Committee
April 2020 - April 2021
3. Mr. Sermwong Dhanasarnsilp Audit Committee
April 2020 - April 2021
Remark *Mr. Prasert Patradhilok is Chairman of Audit Committee with expertise in the areas of
accounting and finance and Miss Suphahaphorn Khemngoen (Company Secretary) is Audit
Committee’s secretary.
Authority
1. To ensure correct understanding among auditors, company directors and
internal audit Unit
2. To invite executives, members of the management, internal audit unit, or relevant
employees to provide explanations, opinions or documents as necessary. The Audit Committee
also has the authority to access corporate documents of all levels.
3. To inquire relevant individuals and matters within the extent of authority and
duties of the Audit Committee
4. To consult with specialists or company consultants (if any), or hire third-party
consultants or specialists, if necessary, at the expense of the company
Duties and Responsibilities
1. To ensure correct and sufficient financial reporting of the company
2. To ensure availability of appropriate and effective internal control and internal
audit systems; to determine the independence of the internal audit unit; and, to opine on
appointment, transfer, termination of the head of internal control unit or any other unit
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responsible for internal audit
3. To ensure that the company complies with the laws on securities and stock
exchange, Stock Exchange of Thailand regulations and laws relating to the business of the
company
4. To screen and nominate independent individuals as company auditors; propose
the compensation for such individuals; and, engage in a meeting with auditors without the
presence of members of the management at least once a year
5. To review related transactions or transactions with possible conflict of interests to
ensure compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand, in order to
ascertain that such transactions are reasonable and in the best interests of the company
6. To prepare the report of the Audit Committee for disclosure in the annual report
of the company. The report must be signed by the Chairman of Audit Committee and contains
the following information as a minimum:
(A) The opinion on correctness, completeness and credibility of the financial
reports of the company
(B) The opinion on sufficiency of the internal control system of the company
(C) The opinion on compliance with the laws on securities and stock exchange,
Stock Exchange of Thailand regulations and laws relating to the business of
the company
(D) The opinion on suitability of the auditors
(E) The opinion on transactions with possible conflict of interests
(F) The number of Audit Committee meetings and attendance of each member
(G) The overall opinion or observation regarding the Audit Committee
performance of duties under this charter
(H) Other matters which the Audit Committee believes that shareholders and
investors should be aware of that are within the extent of duties and
responsibilities assigned by the Board of Directors
7. In the case where the Audit Committee finds or suspects any of the following
matters, which may have significant effect on the financial status and the operation of the
company, the Audit Committee must report to the Board of Directors for suitable remedy within a
timeframe deemed appropriate by the Audit Committee:
(A) Transactions with conflict of interests
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(B) Fraud, irregularity or significant defect of the internal control system
(C) Violation of the laws on securities and stock exchange, Stock Exchange of
Thailand regulations and laws relating to the business of the company
In the case where the Board of Directors or the responsible executives do not
remedy the matter within the timeframe specified by the Audit Committee, a member of the Audit
Committee may report such transaction or action to the Office of the Securities and Exchange
Commission or the Stock Exchange of Thailand.
8. To encourage the company to have an efficient risk management system and
follow up on it
9. To revise the Audit Committee Charter and propose it to the Board of Directors
for their Approval
10. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors at the
agreement of the Audit Committee under the authority of company regulations and the laws
The Audit Committee is directly responsible to the Board of Directors for the
performance of duties above, while the Board of Directors is directly responsible for actions of
the company to third parties.
2.2 Nomination and Remuneration Committee The Board of Directors has
appointed three directors as members of Nomination and Remuneration Committee to provide
assistance to the Good Corporate Governance of the Board of Directors.
Nomination: Select and screen qualified individuals to be installed in the
directorial positions of the company to ensure that all process is thoroughly transparent.
Remuneration: Determine criteria and format of compensation paid to the
directors in order to ensure that it is fair and transparent. Members of Nomination and
Remuneration Committee are as below:
Name
1. Mr. Panitarn Pavarolavidya
2. Mrs.Pravara Ekaraphanich
3. Mrs.Suporn Pavasant

Position
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
Nomination and
Remuneration Committee
Nomination and
Remuneration Committee
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Period
April 2020 - April 2021
April 2020 - April 2021
April 2020 - April 2021

Authority
1. To invite members of the management or relevant employees to provide
explanations, opinions or documents as necessary.
2. To consult with specialists or company consultants (if any) or hire third-party
consultants or specialists if necessary at the expense of the company.
Duties and Responsibilities
Nomination
1. To identify and screen individuals who are qualified to serve as company directors
2. To review the background of selected individuals to ensure that they are qualified
by their knowledge, competence, experience and expertise in accordance with company
regulations and relevant laws
3. To provide selection opinions or recommendations for the consideration of the
Board of Directors
4. To nominate selected individuals to the Board of Directors for consideration
5. To revise the Nomination and Remuneration Committee Charter, when needed,
and propose it to the Board of Directors for their approval
6. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors
Remuneration
1. To evaluate the performance of the Board of Directors each year
2. To determine the remuneration of company directors on the basis of the
operational performance of the company, the amount of remuneration approved by a
shareholders meeting and the amount paid in the prior year; and, to propose the determined
amount to the Board of Directors for their consideration and to the shareholders meeting for
approval
3.
To determine the remuneration for company directors on the basis of
performance, as well as, duties and responsibilities, which is not in excess of the amount
approved by the shareholders; and, to propose the determined amount to the Board of Directors
for approval
4. To determine the remuneration for members of the Nomination and Remuneration
Committee (those who are not company directors) on the basis of performance as well as duties
and responsibilities; and, to propose the determined amount to the Board of Directors for
approval
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5. To revise the Nomination and Remuneration Committee Charter and propose it to
the Board of Directors for approval
6. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors
3. Executive
3.1 Executive Board The Board of Directors appoints directors and/or other
individuals who are company employees or staff and/or outsiders to the post of a member of the
Executive Board, provided that the said individuals have sufficient knowledge and experience to
manage matters of the company well. The Executive Board discharges duties assigned by the
Board of Directors in an accountable, careful and honest manner as a reasonable person would
under the same circumstances and with the authority to engage in trading negotiations without
any influence from their status as a member of the Executive Board. The committee is
comprised of at least five members as below:
Name
1. Mr.Panitarn Pavarolavidya
2. Mrs.Pravara Ekaraphanich
3. Mrs.Kanyuma Nonecome*
4. Mrs.Kanlaya Waiyanont
5. Miss Tuangtip Na-nakorn
6. Miss Suporn Pavasant
7. Miss Patcharee Kongkaew

Position
Chairman
Managing Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director

Authority

Period
April 2020 - April 2021
April 2020 - April 2021
April 2020 - May 2020
April 2020 - April 2021
April 2020 - April 2021
May 2020 – April 2021
August2020 - April 2021

1. To appoint, remove, transfer, evaluate and determine compensation and welfare
of employees of different levels
2. To appoint and remove any other working committee to carry out actions
necessary for the management of the company
3. To issue regulations and announcements on performance of duties; to assign
authority to members of the Executive Board and/or employees serving managerial posts; and,
to execute authorization on company assets
4. To approve engagement in non-financial juristic actions, provided that the
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amount does not exceed the limited amount per case
5. To approve acceptance or cancellation of loans, provided that the amount does
not exceed the limited amount per case
6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any
other securities, provided that the amount does not exceed the limited amount per case
7. To approve sourcing and investment in fixed assets, provided that the amount
does not exceed the limited amount per case
8. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible
assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date,
provided that the book value does not exceed the limited amount per case
9. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or
remaining inventory which are deteriorated or out of date, provided that the book value does not
exceed the limited amount per case
10. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filing
of lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the company on matters which are not
normal business course of the value not exceeding the specified amount. In such case of a
normal business course, the amount must not exceed the limited amount
11. To authorize executives of the company or other individuals to act on their behalf
12. To invite members of the management or relevant employees to provide
explanations, opinions or documents as necessary
13. To consult with specialists or company consultants (if any) or hire third-party
consultants or specialists if necessary at the expense of the company
14. To stipulate any other regulations as deemed appropriate
Duties and Responsibilities
1. To propose goals, policies, operational plans and annual budgets to the Board of
Directors
2. To manage the business of the company in accordance with directions, goals
and business policies of the company
3. To enhance the competitiveness of the company and encourage continuous
Innovation
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4. To ensure that the operation of the company is consistent with the laws, company
objectives and regulations, shareholders meeting resolutions, Board of Directors resolutions and
relevant regulations
5. Members of the Executive Board may distribute responsibilities among
themselves, provided that the Executive Board is kept informed of the progress of the matter
each member oversees.
6. To arrange for financial statements to be prepared in order for the auditors to
audit and/or review prior to proposal to the Audit Committee and the Board of Directors
respectively
7. To review matters to be proposed to the Board of Directors for approval
8. To revise the Executive Board Charter and propose it to the Board of Directors
for approval
9. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors
Authority and Responsibilities of the Managing Director
The Board of Directors will appoint the Managing Director with authority and
responsibilities as follow:
1. To manage the business of the company in accordance with the policies, the
laws, the objectives, the company regulation, the shareholders meeting resolutions, the Board of
Directors resolutions, the Executive Board resolution and relevant regulations.
2. To authorize any necessary and appropriate action to accomplish the deeds
under item 1, and in the case of any significant matter, the President needs to report to and/ or
notify the Board of Directors and/or the Executive Board of the matter.
3. To manage, put, remove, transfer, reward, issue disciplinary measures against,
or issue compensation and welfare for employees, provided that such actions do not interfere
with the authority of the Executive Board.
4. To prescribe regulation on the operation of the company, which are not
contradictory with any policy, regulation, requirement, order or resolution of the Board of
directors and/or the Executive Board.
5. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any
other securities, provided that the amount does not exceed 1 million per case.
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6. To approve sourcing and investment in fixed assets, provided that the amount
does not exceed 1 million per case.
7. To approve engagement in non-financial juristic actions, provided that the
amount does not exceed 1 million per case.
8. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible
assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date,
provided that the book value does not exceed 1 million per case.
9. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or
remaining inventory which are deteriorated or out of date, provided that the book value does not
exceed 1 million amount per case.
10. To report any proceeding under items 5, 6 ,7,8 and 9 to the Board of Directors
and/or the Executive Board as appropriate at the next meeting.
11. To authorize and/or assign another individuals to perform certain tasks on behalf
of the President.
12. The above authority of the Managing Director cannot be exercised in the case
where the Managing Director is a stakeholder or has a conflict of interests in any manner with the
company.
13. In case that there is a doubt or an uncertainty regarding the exercise of any of
the above authority, the matter is to be presented to the Board of Directors for their
consideration.
14. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors and/or the
Executive Board.
Authority and Responsibilities of Other Key Executives
1. To ensure that the company operation is in compliance with policies, laws,
objectives, company regulations, Executive Board resolutions, Board of Directors resolutions
and shareholders meeting resolutions in a responsible, cautious and honest manner
2. To observe the good corporate governance principle established by the Board of
Directors
3. To engage in other duties as assigned by the President, the Executive Board and
the Board of Directors
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4. Company Secretary
The Board of Directors has appointed Ms. Suphaphorn Khemngoen, as the
Company Secretary (appointed May 1, 2019), with authority and duties as follows.
1. To prepare and store the following documents:
- List of company directors
- Board of Directors meeting notice, Board of Directors meeting minutes,
annual report,
- Shareholders’ meeting notice and shareholders meeting minutes
2. To file the report of interests as informed by company directors or executives
3. To engage in other duties as required by the Equity Market Committee
4. To engage in other duties as assigned by the Board of Directors in order to
ensure compliance with the good corporate governance principle
Further, the secretary provides preliminary advice to directors and executives on
matters relating to applicable laws, as well as, company regulations; liaise between directors
and the management; and, ensure compliance with relevant laws and regulations.
5. The Board of Directors' and Executives Remuneration
The Board of Directors' Remuneration
The Company has not appointed a compensation subcommittee. Maximum
compensation is presently determined by the Board of Directors and presented to the
shareholder’s assembly for their approval. Compensation is paid on the basis of the
performance of the company, maximum compensation approved by the shareholder’s assembly
and compensation pay in the form of a meeting allowance for every attendance. Annual
compensation is paid to all directors.
The 50 general shareholders meeting on August 4 , 2020, approved compensation
of directors at not exceed 10% from net profit and/or 1 million baht a year. In the year 2020 the
meeting approved payment of the meeting fee in the amount of 192,000 baht. The compensation
for individual directors is disclosed under the management section of the annual report and in
56-1 template.
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Executives' Remuneration
Executives are compensated according to company policy and based on
the company performance and their individual performance. The compensation comes in the
form of salaries, meeting attendance fees, and bonus. Compensation for executives is disclosed
under Compensation for executive directors and executives.
There are also other types of special compensation such as the employee
Stock Ownership Plan (ESOP). However, such a program is easily affected by the fluctuation of
price in the Stock Exchange of Thailand, and Thailand's current laws do not facilitate this matter.
Currently, any employee who is allocated company shares, will also be subject to pay share
transfer tax. Nonetheless, it is also important to note that, the company fully understands that
keeping good personnel with the company requires a lot more than just compensation. It also
needs personal and corporate integrity, as well as, understanding.
6. Competency Development of Directors and Executives
All directors and executives are encouraged to enhance their knowledge by
participating in relevant training courses and seminars such as the Director Accreditation
Program (DAP), the Director Certification Program (DCP)) by Thai Institute of Directors
Association (IOD), as well as, any other future courses in order to apply knowledge and
experience gathered from these training sessions to their performance of duties. Directors and
executives meet regularly with their counterparts from other organizations, local and
international, to exchange views. In addition, they have attended various training courses that is
beneficial to the operations of the company.
7. Succession Plans
In order to ensure uninterrupted operation and enhanced efficiency, we have
established a policy for the succession of employees in different roles. Knowledgeable and
competent personnel are identified to meet replacement needs as they arise, for instance, when
an individual is promoted, resigned or retired or when a change is made to the structure of the
company. Individuals are screened on the following qualifications.
1. The candidate must be a competent individual within the organization.
2. Multiple employees must be screened for a higher position based on their
performance, professional capabilities, vision and the ability to take the organization forward.
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3. Interpersonal relationship and leadership.
4. Enhancement of knowledge by participation in leadership courses or those
related to their duties.
5. The candidate must be an individual of high moral and ethical standards.
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Detail of the Board of Director, Executives and Internal Audit
Name : Mr.Panitarn Pavarolavidya
Age
Position
Educational
Seminar Program

Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2012 – present
Other Company
Period
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
1995 - present
1995 - present
1995 - present
1995 - present
1999 - present
2003 - present
2008 - present
2008 - present

49 Years
Chairman
Master Degree of Business Administration
University of Denver U.S.A.
Director Certification program (DCP)
TLCA Executive Development Program (EDP 5)
Top Executive Program – CMA 18
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot 10)
The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable
Future, (TEA 15)
1,887,140 share or 15.73%

Position
Chairman

Company Name
Boutique Newcity PCL.

Position
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Company Name
Choksamakee Co. Ltd.
Sahasin Co. Ltd.
Thanara Co. Ltd.
Siritarn Co. Ltd.
BTFA Co., Ltd.
Phuphet Co., Ltd.
Chokthani Co., Ltd.
Phoomkajana Co., Ltd.
Ban-Prajuab Co., Ltd.
Sirichaikiat Co., Ltd.
Well Management Co., Ltd
Varatarn Co., Ltd.
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Name : Mrs. Pravara Ekaraphanich
Age
Position

46 Years
Managing Director

Educational

Master Degree of Business Administration
University of Chapman, U.S.A.
Director Accreditation program (DAP)
TLCA Executive Development Program (EDP 4)
1,746,428 share or 14.55%

Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2016 - present
2004 -2016
Other Company
Period
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2008 - present
2005 - present

Position
Managing Director
Director

Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.

Position
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Company Name
Choksamakee Co. Ltd.
Sahasin Co. Ltd.
Thanara Co .Ltd.
Siritarn Co. Ltd.
BTFA Co., Ltd.
Phuphet Co., Ltd.
Chokthani Co., Ltd.
Phoomkajana Co., Ltd.
Ban-Prajuab Co.,Ltd.
Sirichaikiat Co., Ltd.
Well Management Co., Ltd
Varatarn Co., Ltd.
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Name : Mrs. Kanyuma

Nonecome

Age
Position

55 Years
Director / Assistant Managing Director

Educational

Master Degree of Administration (Marketing)
Ramkhamhaeng University
None
None

Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2012 – May 2020
2009 - 2016

Position
Director
Sale Manager
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Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.

Name : Mrs. Suporn

Pavasant

Age
Position

65 Years
Director

Educational

Master Degree of Art
Ramkhamhaeng University
None
500 Shares or 0.0042%

Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
May 2019 - present

Position
Director

Company Name
Boutique Newcity PCL.

Other Company
Period
1992 - present
1992 - present
1992 - present

Position
Director
Director
Director

Company Name
Thanara Co .Ltd.
Panivara Co. Ltd.
Sahasin Co. Ltd.
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Name : Mrs. Kanlaya

Waiyanont

Age
Position

61 Years
Director

Educational

Mini MBA
Ramkhamhaeng University
None
None

Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
April 2019 - present
2012 - 2019
Listed Companies
Period
2012 - present

Position
Director
Brand Manager

Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.

Position
Managing Director

Company Name
Sirichaikiat Co., Ltd.
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Name : Miss Tuangtip

Nanakorn

Age
Position

45 Years
Director

Educational

Master Degree of Publication Management
Drexel University, Philadelphia U.S.A.
None
None

Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
April 2019 - present
2018 - present
2013 - 2016
Other Company
Period
2016 – 2018

Position
Director
Retail Manager
Beauty Editor

Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.
GMM Grammy PCL.

Position
Marketing Communication
Director

Company Name
Sutipak Organizer Co., Ltd.
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Name : Ms.Patcharee Kongkaew
Age
Position

52 Years
Information and Technology Development Manager

Educational

Master Degree of Information Technology
National Institute of Development Administration (NIDA)
Mini Master Course of Information Production and Systems
(Mini-MIPS)
Waseda Education (Thailand)
None

Seminar Program

Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
Aug 2020 - Present
May 2019 – Aug 2020
2010 – present

Position
Director
Internal Audit
Information and Technology
Development Manager

205

Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.

Name : Mr. Prasert Patradhilok
Age
Position
Educational

Seminar Program

Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2004 - present

2011 – present
2015 – present
2018 – present
2018 – present

Other Company

Period
2004 - present
2004 - present
2015 - present
Feb 2019 - present

64 Years
Independent Director / Audit Committee Chairman
Master’s degree of Business Administration (Finance)
Chulalongkorn University
Bachelor of Engineering Prince
Songkla University
Director Certification program (DCP 20)
DCP Refresher 12
Anti Corruption : The practical Guide ACPG 15
None

Position
Independent Director / Chairman of
Audit Committee Independent
Director /
Audit Committee
Independent Director /
Chairman of Audit Committee
Chairman of Audit Committee
Consultants
Independent Director /
Chairman of Audit Committee

Company Name
Boutique Newcity PCL.

Position
Director
Director
Director
Director / Chairman of Executive
Director

Company Name
Kindreak Co., Ltd.
Robinson planer Co., Ltd.
Advisory Plus Co.,Ltd.
EXIM Bank Thailand
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Pace Development Corporation
PCL.
Wave entertainment PCL.
Panjawatana Plastic PCL.
Teka Construction Co.,Ltd.

Name : Mr. Puchchong Vanichjakvong
Age
Position
Educational
Seminar Program
Shareholding

49 Years
Independent Director / Audit Committee
Master Degree of Business Administration
University of Denver U.S.A.
Director Accreditation program (DAP)
None

Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2003 – present

Independent Director /

Other Company
Period
2014 - present

Position
Managing Director

Position

Audit Committee
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Company Name
Boutique Newcity PCL.

Company Name
The Packaging Co.,Ltd.

Name : Mr.Sermwong Dhanasarnslip
Age
Position
Educational
Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2012 – Present
2012 – 2019
2020 – Present

47 Years
Independent Director / Audit Committee
Master ’s Degree : MBA Finance
Mercer University, Atlanta, U.S.A.
None
1,000 share or 0.008%

Position

Independent Director /

Audit Committee
Manager, foreign Business
Development
Consultant
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Company Name
Boutique Newcity PCL.
Thanulux PCL.
Thanulux PCL.

Name : Mr.Kris

Nalamlieng

Age
Position
Educational
Seminar Program
Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
2015 - present
Other Company
Period
2004 - present
2004 - present

50 Years
Independent Director
Master Degree of Business Administration
University of Pennsylvania, U.S.A.
None
35,500 share or 0.29%

Position
Director

Company Name
Boutique Newcity PCL.

Position
Managing Director
Managing Director

Company Name
2Spot Communications
Arc Innovative Co.,Ltd.
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Name : Ms.Suphaphorn Khemngoen
Age
Position

42 Years
Company Secretary / Accounting Manager / Internal Audit

Educational

Master Degree of Business Administration
Ramkhamhaeng University
Bachelor of Business Administration (Accounting)
Valaya Alongkorn Rajabhat University
The Manager
The Company Secretary Program (CSP 99)
TFRS 16 and IFRS 9
None

Seminar Program

Shareholding
Past 5 years experiences
Listed Companies
Period
May 2019 - present
May 2019 – present
August 2020 - present
2010 – April 2019

Position
Accounting Manager
Company Secretary
Secretary of Audit
Committee
Secretary of Audit
Committee
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Company Name
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.
Boutique Newcity PCL.

Nomination of Directors and Executives
The Nomination and Remuneration Committee screens qualified individuals for
nomination to the Board of Directors as directors to fill vacant posts for subsequent proposal to the
shareholders meeting, with the exception of the case where the post became vacant due to a
reason other than completion of term. The Committee must perform its duties in accordance with
company regulations. In the case where the post is that of an independent director, the nominated
individual must possess all qualifications required by the Equity Market Committee.
It is also important to note that minor shareholders also have the right to nominate
individuals to be elected as directors, at the shareholders annual general meeting in accordance
with the prescribed criteria which can be viewed on the company web site at www.btnc.co.th.
1. Board of Directors
Composition and Election
According to the Articles of Association, Chapter 3 ‘Board of Directors’, No. 18
and Charter, the shareholders meeting determines the number of desired directors but not fewer
than five. The individuals to be appointed as directors must not have prohibited characteristics as
specified by the law or company regulations, or must not be described as inappropriate or
untrustworthy to manage a business the shares of which are held by the public, as per regulations
specified by the Securities and Exchange Commission. At least half of all directors must reside in
the Kingdom of Thailand. The number of independent directors and Audit Committee must be in
accordance with the announcement of the Capital Market Supervisory Board
Directorial Election Procedure
According to the Articles of Association Chapter 3, ‘The Board of Directors’
No. 20, the shareholders meeting is to elect directors in accordance with the following criteria and
procedure:
(1) A shareholder shall have one vote for one share.
(2) Each shareholder must exercise all of the votes he or she has under 1. to
elect one or several persons to be a director or directors and must not allot his
or her votes to any person in any number.
(3) The persons having the highest number of votes to the lower number of
votes in order shall be elected as the directors equal to the number of
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directors to be elected by the Shareholders’ Meeting in such election. In case
where the number of votes for the candidates in descending order are equal
which would otherwise cause the number of directors to be elected by the
Shareholders’ Meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall
have a casting vote.
Directorial Term of Service
(A) Term Completion Retirement
In accordance with Articles of Association Chapter 3 ‘Board of Directors’ No.
21 and the Company Charter, one-third of the directors have to retire from the post at each
annual general meeting. In the case where the number of directors cannot be divided by
three, the number of directors to retire is to be closest to one-third. During the first two years
after the company’s registration, a lottery draw needs to be cast among company directors to
identify the one-third directors who have to retire at each annual general meeting. After the
first two years, the lottery draw is no longer needed as the longest-serving directors are asked
to retire. Directors who retire from the post may be re-elected.
(B) Non-Term Completion Retirement
1. In accordance with Articles of Association Chapter 3 ‘Board of Directors’
No. 22 and No.24 directors are to be retired from the post (in a case other than completion of
term) under the following circumstances:
1.1 Death
1.2 Resignation
1.3 Lack of required qualifications or having a prohibited
character as specified by the law or company regulations
1.4 Removal from office at the resolution of a shareholders meeting
1.5 Removal by court order
Once a post of director becomes vacant due to a reason other than completion of term,
and that the remaining term is longer than two months, the Board of Directors is to select a
qualified individual who is free of any prohibited characteristics as a replacement at the next
Board of Directors meeting. The replacement member is to serve for only the remaining term
of the director whom he/she replaces.
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2. According to Articles of Association Chapter 3 ‘Board of Directors’ No.25
the shareholders meeting may pass a resolution removing any director prematurely with at
least three-fourths of the votes of present and eligible shareholders who have in total the
number of shares of at least half of the shares held by present and eligible shareholders.
The Company has not fixed the maximum amount of director term as we believe that
the ability to manage business and the expertise of each director are not dependent upon their
age. Directors can remain in office for as long as they are committed to their duties as company
directors and trusted by the Board of Directors and the shareholders. Ultimately, it is the authority
of shareholders to elect individuals as directors to establish policies and act on their behalf.
2. Audit Committee
Composition and Appointment
The Audit Committee must be comprised of at least three individuals. All
individuals must be company directors who are qualified as members of the Audit Committee as
per the following Capital Market Supervisory Board requirements:
1. Having been appointed by the Board of Directors or at a shareholders
meeting
2. Being an independent director
3. Not having been assigned by the Board of Directors to make decisions
concerning the operation of the parent company, a subsidiary, an affiliate, a
subsidiary of the same level or a juristic person with any possible conflict of
interests
4. Not being a director of the parent company, a subsidiary, a subsidiary of
the same level which is a listed company
5. Having sufficient knowledge and experience to perform duties as a
member of the Audit Committee.
Provided that at least one member of the Audit Committee has sufficient
knowledge and experience to review the credibility of financial statements
In the case where a change of Audit Committee member qualifications is
made by the Capital Market Supervisory Board, the above qualifications must be changed to
reflect accordingly.
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Directorial Term of Service
(A) Term Completion Retirement In according to the charter, it serves a
term of one year from the day on which a resolution is passed for the appointment. Once a term is
completed and a replacement Audit Committee has not been appointed by the Board of Directors
or a shareholders meeting, the outgoing Audit Committee must continue to serve until a
replacement Audit Committee is appointed. An appointment must be completed within two months
from the day on which the outgoing Audit Committee completes their term. Members of the Audit
Committee who have completed a term may be reappointed.
(B) Non-Term Completion Retirement In accordance with the Company
Charter, audit committee are to retire from the post (in a case other than completion of term) under
the following circumstances:
(1) Death
(2) Resignation
(3) Termination of the post as a company director
(4) Premature removal from office at the resolution of the Board of Directors
(5) Disqualification as pronounced by the Capital Market Supervisory Board
In the case where a position in the Audit Committee becomes vacant due to a
reason other than completion of term and where the remaining term is longer than two
months, the Board of Directors or the shareholders meeting shall appoint a properly qualified
individual to replace the vacant post at the next meeting. The replacement member is to serve
for only the remaining term of the member whom he/she replaces.
The Company has not fixed the maximum amount of member of the Audit Committee,
depending on the consideration of the Board of Directors.
3. Nomination and Remuneration Committee
Composition and Appointment
According to the charter, there must be comprised of at least three
individuals. The Board of Directors is to appoint company directors and/or other individuals to the
posts. The appointees must have sufficient knowledge and experience to nominate company
directors and determine their remuneration.
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Directorial Term of Service
(A) Term Completion Retirement In according to the charter, it serves a term of
one year from the day on which a resolution is passed for the appointment. Once a term is
completed and a replacement Nomination and Remuneration Committee has not been
appointed by the Board of Directors, the outgoing Nomination and Remuneration Committee
must continue to serve until a replacement Nomination and Remuneration Committee is
appointed. An appointment must be completed within two months from the day on which the
outgoing Nomination and Remuneration Committee completes their term. Members of the
Nomination and Remuneration Committee who have completed a term may be reappointed.
(B) Non-Term Completion Retirement In accordance with the Charter,
nomination and remuneration committee are to retire from the post (in a case other than
completion of term) under the following circumstances:
(1) Death
(2) Resignation
(3) Removal from office at the resolution of the Board of Directors
In the case where a position in the Nomination and Remuneration Committee
becomes vacant due to a reason other than completion of term and where the remaining term
is longer than two months, the Board of Directors shall appoint a properly qualified individual to
replace the vacant post at the next meeting. The replacement member is to serve for only the
remaining term of the member whom he/she replaces.
The Company has not fixed the maximum amount of member of the Nomination and
Remuneration Committee, depending on the consideration of the Board of Directors.
4. Executive Board
Composition and Appointment
According to the charter, there must be comprised of at least five individuals.
The Board of Directors is to appoint company directors and/or other individuals (i.e. staff or
employees of the company and/or third parties) to the posts. The appointees must have sufficient
knowledge and experience to manage the business of the company well.
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Directorial Term of Service
(A) Term Completion Retirement In according to the charter, it serves a
term of one year from the day on which a resolution is passed for the appointment. Once a
term is completed and a replacement Executive Board has not been appointed by the Board of
Directors, the outgoing Executive Board must continue to serve until a replacement Executive
Board is appointed. An appointment must be completed within two months from the day on
which the outgoing Executive Board completes their term. Members of the Executive Board
who have completed a term may be reappointed.
(B) Non-Term Completion Retirement In accordance with the Charter,
executive board are to retire from the post (in a case other than completion of term) under the
following circumstances:
(1) Death
(2) Resignation
(3) Being described as inappropriate or untrustworthy to manage a
business the shares of which is held by the public, as per regulations
specified by Capital Market Supervisory Board
(4) Removal from office at the resolution of the Board of Directors
In the case where a position in the Executive Board becomes vacant due to a
reason other than completion of term and where the remaining term is longer than two months,
the Board of Directors shall appoint a properly qualified individual to replace the vacant post at
the next meeting. The replacement member is to serve for only the remaining term of the
member whom he/she replaces.
5. Appointment of Managing Director
Managing Director are appointed at Board of Directors meetings.
6. Appointment of other Executives
The management is responsible for the appointment of other executives in
accordance with the Company Regulation. Competent and appropriate employees are
considered as candidates.
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The Remuneration for The Board of Directors in the year 2020 is as follow:
Name

Amount (Baht)

1. Mr. Panitarn

Pavarolavidya

22,000

2. Mrs. Pravara

Ekaraphanich

22,000

3. Mrs. Kanyuma Nonecome

10,000

(End of 31 May 2020)
4. Mrs. Suporn

Pavasanta

20,000

5. Mrs. Kanlaya

Waiyanont

12,000

6. Miss Tuangtip Nanakorn

20,000

7. Miss Patcharee Kongkaew

6,000

(started 14 August 2020)
8. Mr. Prasert

Patradhilok

22,000

9. Mr. Puchchong Vanichjakvong

20,000

10. Mr. Sermwong Dhanasarnsilp

18,000

11. Mr. Kris

Nalamlieng

20,000

Total

192,000

- The Remuneration for 12 Company Directors Executives 4,224,620- Baht
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Meeting Attendance of The Board of Directors in 2020
In 2020, there were 11 Board of Directors meeting, 4 Audit Committee meetings , 1
Nomination and Remuneration Committee meetings and the 50 Annual General Meeting of
Shareholders as follow :
No. Of Meeting Attendance

1. Mr. Panitarn

Pavarolavidya

11/11

Nomination
and
Remuneration
Committee
1 / year
1/1

2. Mrs.Pravara

Ekaraphanich

11/11

1/1

Name

3. Mrs.Kanyuma Nonecome

Audit
Board of
Committee
Directors
4 / year
13 /year

5/5

Attendance
to the 50
Shareholder
s Meeting
1/1
1/1
1/1
1/1

(End of 31 May 2020)
4. Mrs. Suporn

Pavasanta

10/11

1/1

1/1

5. Mrs. Kanlaya

Waiyanont

6/11

1/1

6. Miss Tuangtip Nanakorn

10/11

1/1

7. Miss Patcharee Kongkaew

3/3

1/1

(Started 14 August 2020)
8. Mr. Prasert

Patradhilok

11/11

4/4

1/1

9. Mr. Puchchong Vanichjakvong

10/11

3/4

1/1

10. Mr.Sermwong Dhanasarnsilp

9/11

4/4

1/1

11. Mr. Kris

10/11

Nalamlieng

1/1
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Meeting Attendance of the Executive Board in 2020
The Executive Board convenes in meetings with other members of the management
once a month. These meetings are scheduled in advance throughout the year as follows:
Name

No. Of Meeting Attendance

1. Mr.Panitarn Pavarolavidya

12/12

2. Mrs.Pravara Ekaraphanich

12/12

3. Mrs.Kanyuma Nonecome

5/5

(End of 31 May 2020)
4. Mrs.Suporn Pavasanta

12/12

5. Mrs.Kanlaya Waiyanont

11/12

6. Miss Tuangtip Nanakorn

11/12

7. Miss Patcharee Kongkaew

5/5

(started 14 August 2020)
The Executives consists of
Position

Name

1. Mr. Panitarn Pavarolavidya

Chairman

2. Mrs.Pravara Ekaraphanich

Managing Director

3. Mrs.Kanyuma Nonecome

Assistant Managing Director (end of 31 May2020)

4. Mrs.Suporn

Director

Pavasant

5. Miss Patcharee Kongkaew

Director (Started 14 August 2020), Information and
Technology Development Manager

6. Ms.Suphaphorn Khemngoen

Company secretary, Accounting Manager and Internal
Audit

The above personnel serve as the executives as defined by the Securities and
Exchange Commission.
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Good Corporate Governance
The Board of Directors is confident that a proper, transparent and accountable governance
system is in place along with checks and balances and an internal control system that is sufficient
and appropriate. Alongside these mechanisms are due respect for the rights and equality of
shareholders and accountability to all stakeholders. These key factors contribute to the
enhancement of the organization’s immunity and promotion of a balanced and sustainable growth
in the long-term.
Our Good Corporate Governance Principle was approved by the Board of Directors on
February 28th, 2014. It comprises the Corporate Governance Policy, the Business Ethics and the
Employee Code of Conduct. This is distributed to company directors, executives and employees,
as well as published on the company’s web site at www.btnc.co.th, for the uniformed observance
in their discharge of duty and conduct of business. The company has reviewed the suitability of
the Good Corporate Governance Principle on an annual basis and found it to be fitting for the
current circumstances.
For the year 2020, continuous improvement of Good Corporate Governance. As result,
the company have received score 99.00 point for the quality assessment result of the 2020 Annual
Ordinary General Meeting of Shareholders, the rating was “good”
Corporate Governance Policies
In pursuance thereof, the Board of Directors thereby prescribed the following corporate
governance policies as a practice guideline for the Company directors, Executives and all
employees.
1. Company Directors, Executives and all employees are fully committed to the
application of corporate governance principles, business ethics and Codes of Conduct for
Company Directors, Executives and employees to Company operations.
2. Company Directors, Executives and all employees must perform their duties
responsibly, prudently, earnestly and honestly in accordance with the relevant laws, Company
Articles and Notifications.
3. Actions shall be taken to ensure that the Company management structure
contains clear prescriptions of powers, duties and responsibilities of each Company Committees
and Executives.
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4. An internal control system shall be installed and risks management shall be
managed at suitable levels, including an accounting system and financial statement which are
accurate and reliable.
5. Information shall be disclosed in a sufficient, reliable and timely matter to the
extent that the legitimate interests of the Company are not prejudiced.
6. The ownership rights of shareholders shall be appreciated and respected.
Shareholders shall be treated equitably.
7. Undertakings shall have regard to the responsibilities of shareholders,
stakeholders, communities, society and the environment.
8. There shall be a determination to strive towards business excellence with
commitment to the creation of customer satisfaction by receiving comments and self-assessments
in order to enhance management capabilities and continually promote productive creativity.
9. Virtue, ethics and good values shall be instilled. Employees shall be treated fairly
with a commitment to develop and enhance the capabilities of personnel.
10. Dishonest conduct, corruption and intellectual property violations shall be
suppressed. Laws and human rights shall be respected.
11. Conflict of interests shall be dealt with prudently and reasonably with due regard
for the Company’s interests.
The Principles of Corporate Governance are divided into 5 categories, as follows:
1.
Rights of Shareholders
1 The Board of Directors appreciates and respects the ownership rights of
shareholders. No actions are taken to violate or infringe the rights of shareholders. The interests
of shareholders are fairly safeguarded and the exercise of rights by all shareholder groups are
supported and promoted, whether domestic or foreign, major shareholders, minority shareholders
or institutional shareholders, incorporating both the fundamental rights of shareholders, access
rights to information in a sufficient and timely manner, and the right to attend shareholders’
meetings to determine directions for operations and decisions on matters having a significant
impact on the Company.
2 The Board of Directors provides opportunities for shareholders to propose items to
be included in the meeting agenda and submit questions prior to the shareholders’ meeting day.
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Rules for the proposal of agenda item and advance submission of questions have been published
in the Company website.
3 The Board of Directors ensures that information pertaining to the day, time, venue
and agenda of the meeting are provided together with explanations and reasons supporting each
agenda in the meeting notice. The shareholders’ meeting venue shall be conveniently accessible.
4 The Board of Directors has granted shareholders with the authority to approve the
remunerations of Company Directors on a yearly basis as well as to determine the rules for paying
remuneration to each Company Committee.
5 The Board of Directors promotes the use of technology in shareholders’ meetings
in order to promote accuracy and speed. Votes are taken for each item on the agenda.
Shareholders are given the right to elect Company Directors individually and ballot papers are
used, and independent overseers of the vote count are engaged.
6 The Board of Directors publishes shareholders’ meeting resolutions along with the
voting results for each agenda on the Company website on the day following the meeting.
7 The Board of Directors prepares minutes of the shareholders’ meeting. The
minutes provide an explanation of voting procedures, list of Company Directors, members of
Company Committees, and Executives present and absent from the meeting, the voting results in
each agenda together with questions and answers. Items which have not been specified in the
meeting notice are not added to the agenda. The minutes are published on the Company website.
The Board of Directors appreciates the significance of shareholders and respects their
right as owners of the company. In addition to the right to vote at shareholders meetings, the Good
Corporate Governance Principle is designed to offer protection for the shareholder rights; to
encourage shareholders to exercise their rights; and, to see to it that all shareholders are equally
and fairly entitled to their basic rights as defined in the Company Regulation and the Business
Ethics. Basic rights are as follows:
 Right to purchase, sell or transfer shares as the owner
 Right to the sharing of profit
 Right to receive adequate news and information about the company
 Right to participate in shareholders meetings in order to exercise the right to opine
and make decisions through their votes on the election of company directors,
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determination of remuneration for company directors, appointment of auditors and
approval of matters with influences on the
company; as well as the right to be paid dividends and the right to opine and inquire at
shareholders meetings
In addition to the basic rights, the Board of Directors takes into account the statutory
rights of shareholders and engages; ensures that their rights are not violated or subjugated; and,
facilitates the exercise of their rights as follows:
1.1 Right to be informed
All shareholders have an equal right to be informed. Therefore, information is made
available to shareholders in English and in Thai via the Stock Exchange of Thailand and our web
site at www.btnc.co.th. This is to ensure that the shareholders are well informed of matters such as
operational results, related transactions, significant sales and purchases of assets, names of ten
major shareholders as of registration book closing date for the purpose of an annual general
meeting, shareholders meeting minutes within 14 days after the meeting, and other information
necessary for their decision making.
1.2 Right to attend shareholders meetings
The company arranges for the annual general meeting of shareholders every year within
four months from the last day of an accounting year of the company. This meeting takes place on
a date and time and at a location which allow ease of attendance by the shareholders.
In the year 2020, the company has had the 50 annual general meeting of shareholders on
April 22, 2020. However, due to the Covid-19 situation, the government has announced the state of
emergency in all districts throughout the Kingdom as of March 25, 2020 and the requirements
issued in accordance with Article 9 of the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situations, B.E.2005 (No.1) And the Bangkok Metropolitan Administration regarding
temporary closure of the premises (No. 4) as of March 27, 2020. Therefore, on April 8, 2020, the
Board of Directors has passed a resolution to cancel the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders on April 22, 2020 and postpone the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
for indefinitely. Later on June 12, 2020, it resolved to set the date for the 50th Annual General
Meeting of Shareholders on August 4, 2020 at Avani Plus Riverside Bangkok Hotel, No. 257
Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, Bangkok. 10600. This venue is used
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every year to save the shareholders from confusion. A map is enclosed with the meeting notice
with agendas. Additionally, an annual general shareholders meeting notice with agendas in Thai
and English was published via the information system of the Stock Exchange of Thailand and the
company’s web site at www.btnc.co.th on Jun 12, 2020 in order to inform the shareholders 1
month in advance.
Before the meeting day
1. The company gives shareholders the opportunity to be involved in the meetings. Minor
shareholders can submit matters for inclusion as meeting agendas and/or nominate individuals for
the company director election.
For the 2020 annual general meeting of shareholders, the company has allowed
shareholders to submit matters for inclusion as meeting agendas and/or nominate individuals for
the company director election from 1-30 December 2019. This was announced in Thai and English
via the information system of the Stock Exchange of Thailand and on the company’s web site at
www.btnc.co.th. Nevertheless, no shareholder has come forward with any submission or
nomination.
2. The company publishes the meeting notice and supporting documents on the
company’s web site at www.btnc.co.th prior to the actual delivery of such information in printed
form in Thai and English to the shareholders. This was carried out on July 9, 2020 or more than 21
days before the meeting date in order to allow Thai and foreign shareholders to access information
more quickly and conveniently, as well as to have more time to review pertinent information.
3. The company delivers meeting notice with agendas, facts, rationales and opinions of
the Board of Directors on each agenda on July 15, 2020 to allow shareholders time to review the
matters. This was delivered together with supporting documents which include the annual report,
financial statements, the profiles of company director candidates, definition of independent
directors, profile of Audit Committee members proposed by the company as proxies, map to the
meeting venue, description of documents and identification evidence to be produced by the
shareholders for admittance into the meeting, the section of Company Regulation which concerns
shareholders meetings; and, the “B” proxy form. Announcement was published in a newspaper
seven days prior to the meeting for three consecutive days and before meeting seven days from
22-24 July 2020.
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Foreign shareholders were delivered an English translation together with the Thai version
of meeting notice and supporting documents.
Further, it was possible for shareholders to download either “A”, “B” or “C” proxy form of
their choice. They have all been prepared in accordance with the relevant announcement of the
Ministry of Commerce.
On the meeting day
1. The Board of Directors appreciates the significance of shareholders meetings and
their responsibility to the shareholders. It is the duty of all directors to attend the meetings and
offer shareholders the opportunity to ask questions pertaining to the company.
For the 50 annual general meeting of shareholders on August 4, 2020, ten directors
accounted for 100% of the Board of Directors. The Chairman of the Board of directors and the
chairman of subcommittees were all present, as well as members of the Audit Committee,
members of the Nomination and Remuneration Committee. Chairman of the Executive Board and
all executive directors were present. The President, the Accounting Manager and the Finance
Manager were present. The meeting was also attended by the company’s auditors who served as
witnesses to the vote counting. The names of directors, executives and auditors present at the
shareholders meeting were recorded in the meeting minute which is subsequently published on
the company’s website at www.btnc.co.th.
2. The company practices an equal treatment of all shareholders. Upon the
meeting commencement, the President announces the number and the ratio of attending
shareholders. The Chairman of the Board of Directors declares commencement of the meeting,
introduces company directors, members of the subcommittees, executives and auditors then asks
the company secretary to explain all rules including those concerning voting and the counting of
the votes of the shareholders on each agenda in accordance with the Company Regulation.
Attending shareholders are given the chance to inquire, opine and make suggestions on all
agendas. Questions are answered clearly and precisely. For votes, against votes and abstentions
are accounted for using the barcode system. A meeting minute is clearly, correctly and thoroughly
produced.
3. At the 50 annual general meeting of shareholders on August 4, 2020, a barcode
system was used for the purpose of registration and voting to facilitate all attending shareholders.
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The barcode vote counting on each agenda was witnessed by the auditors to guarantee
transparency. Additionally, it was possible for all shareholders and proxies to see the voting results
(for votes, against votes and abstentions) on the screen at the same time.
Voting on each agenda was carried out openly. A voting card was given to the
shareholders and the proxies for each agenda. The card was collected only from those with
against vote and/or abstention, with the exception of the individual company director election
agenda where the card was collected from all shareholders and proxies. Only against votes and/or
abstentions were counted and subtracted from the number of all votes present. All remaining votes
were deemed as for votes on the agenda. Shareholders’ votes on each agenda of the 2020
meeting can be viewed from the 50 annual general meeting of shareholders as published on the
company’s web site.
4. The company conducts the meeting in the order of the agendas, without any switching
of the agendas or inclusion of additional agendas other than those specified in the meeting notice.
Significant information is not changed without prior notice to the shareholders.
5. The company records a video of the shareholders meeting throughout the duration of
it. Shareholders can ask to see it with the company Secretary. The video is published on the
company’s web site as well.
6. Important agendas at shareholders meetings.
(1) Dividend payment: The Company proposes details pertaining to profit
allocation and dividend payment rate together with rationales and supporting information in
accordance with the dividend payment policy of the company. Comparisons are made between
the paying dividend and the policy, and, between the paying dividend of the current year and the
paid dividend of the previous year. Dates of dividend entitlement and book- closing date.
In 2020, the Company paid a dividend of Baht 1.80 Million from its operating
results in 2019. At Baht 0.15 per share totaling 12,000,000 shares
(2) Directorial election: The Company, gives shareholders the rights to vote
on the election of individuals company directors; and, to nominate individuals for the company
director election. Nominated candidates are reviewed by the Nomination and Remuneration
Committee. Nominated candidates for independent director position must possess the
qualifications as required by the company and the announcement of the Equity Market Committee.
Shareholders are provided preliminary information on the candidates, the number of companies
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for which they serve as company director, position held in other listed companies or
competitive/connected businesses, and, criteria and procedure for the selection, type of director.
In the case where a current company director is nominated, the information on
his/her meeting attendance in the previous year and the number of terms/years he/she she has
held a directorial position are included as well.
(3) Directors' Remuneration: The company suggests the amount and the
form of remuneration to the shareholders meeting for their approval on an annual basis. This is
determined by the Nomination and Remuneration Committee and based on operational outcome,
performance, remuneration limit approved by the shareholders meeting, remuneration paid in the
previous year, the benchmark of other companies in the same sector, and, the duties and the
responsibility of the company directors. Policy and criteria for the determination of remuneration for
each position of company director is presented. A summary is provided on approved
remuneration limit, the actual amount paid, the form of payment and the exact amount paid to
individual company directors and members of the Audit Committee and the Nomination and
Remuneration Committee. This can be viewed from the annual data sheet (56-1 form) and the
annual report, under 8.3 “the “Directors Remuneration” section.
(4) Appointment of auditors and determination of auditor's fee: The
company proposes the appointment of auditors and an audit office, independence, together with
their operational outcome and the number of years they have been in service or the reason for the
changing of auditors. Audit fee of the current year is compared with the previous year. The same is
true for other service fees incurred from the use of services provided by the audit office with which
the auditors are associated. Comparison is made with the amount of work and the audit fee of
other listed companies of the same size as well. Auditors and the audit office are screened by the
Audit Committee.
After the meeting day
The company produces detailed minutes for the general meeting of shareholders in Thai
and English with clear, complete, and factual information for each agenda. The names of company
directors, members of the subcommittee, executive directors, top management from the
accounting and finance department and, auditors who are present at the meeting are listed.
Procedures for voting and vote counting, as well as the number of for votes, against votes and
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abstentions are recorded. The same is true for inquiries and the responses to them. Such a
meeting minute is reviewed by the Legal Department and the Chairman of the Board of Directors
before execution of signature in the capacity as the chairman of the meeting. The minute is
subsequently delivered to the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and
Exchange Commission, as well as published on the company’s web site at www.btnc.co.th in Thai
and English within fourteen days from the day of the shareholders meeting. This gives
shareholders the opportunity to review information without having to wait until the next meeting. A
copy is submitted to the Business Development Department and the Ministry of Commerce within
the statutorily specified timeframe as well.
2.

Equitable Treatment of Shareholders
1 The Board of Directors treats all shareholders fairly and equitably. Shares of the
same class carry equal voting rights, i.e. one vote per share.
2 The Board of Directors encourages shareholders who are unable to attend a
meeting in person to grant proxies to attend the meeting and vote on their behalves. The proxy
form used allows shareholders to determine voting directions and at least 1 independent director
will be provided as an alternative for the grant of shareholder’s proxy.
3 The Board of Directors provides an opportunity for minority shareholders to
nominate candidates for election to become Company Directors in the annual general meeting of
shareholders.
4 The Board of Directors publishes the shareholders’ meeting notice in both Thai
and English on the Company website at least 30 days in advance of the shareholders’ meeting
day.
5 The Board of Directors encourages all shareholders to exercise their shareholders’
rights. Meeting notices as well as supporting documents are sent to shareholders in advance. An
English version is also prepared for foreign shareholders.
6 The Board of Directors pursues a policy to prevent the use of inside information
and has implemented measures to prevent the exploitation of inside information for wrongful
interests of oneself or of others. Company Directors, Executives and employees who are in units
which expose them to inside information are prohibited from trading in the Company shares in the
one-month period prior to the public disclosure of financial statements.
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7 The Board of Directors has directed Company Directors and Executives to declare
their interests and the interests of connected persons, to act prudently in regard to the
management of conflicts of interests and to comply with rules of the Office of the Securities and
Exchange Commission.
The company places great importance on treating shareholders with equality and
fairness, and this fair treatment can be detailed as follows.
2.1 Shareholders meetings
1. Votes are determined by the number of shares held by the shareholders. One
share represents one vote.
2. For the shareholders meetings, minor shareholders can submit matters for
inclusion as meeting agendas and/or nominate individuals for the company director election prior
to the meeting in accordance with the established criteria, channels, and timeframe. This is
announced in Thai and English via the channels of the Stock Exchange of Thailand and on the
company’s web site.
3. For the 50 annual general meeting of shareholders on August 4, 20120, the
company has delivered a notice with supporting documents on July 15, 2020 or fourteen days
prior to the meeting. It included agendas, the annual report, financial statements, the “B” proxy
form, steps of the proxy process, profile of company director candidates and a map to the meeting
venue. This is the same set of information published on the company’s web site more than 14 days
prior to the meeting in order to allow shareholders sufficient time to review the information.
Foreign shareholders were delivered an English translation together with the Thai
version of the meeting notice and supporting documents.
4. The company encourages all shareholders to be involved in the review and
the voting on important matters of the company in accordance with the meeting agendas.
Shareholders who are not able to participate in the meeting on their own may assign another
person or a member of the Audit Committee who is an independent director to attend the meeting
on their behalf. Names, addresses and interests of all three members of the Audit Committee are
declared in the meeting notice. Shareholders can view the information on the three members of the
Audit Committee in the annual report, enclosed with the meeting notice, as well.
Shareholders who are not able to participate in the meeting on their own may use
the “B” proxy form, enclosed with the meeting notice. This allows shareholders to be involved in
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the voting. Documents and identification evidence required for the proxy process are described.
The proxy process is not associated with any inconveniencing criteria. Alternatively, shareholders
can download the proxy form, prepared in accordance with the relevant announcement of the
Business Development Department, the Ministry of Commerce, from the company’s web site at
www.btnc.co.th. The three versions available are “A”, “B” and “C” proxy forms. (The latter is used
only by foreign investors who have appointed a custodian in Thailand as a depository and
manager of their shares.)
The 50 General Meeting of Shareholders for the year 2020 was held on August 4, 2020.

Total number of shareholders as per the
registration
Attending shareholders
- Shareholders attending the meeting in person
Proxy attendance
- Audit committee members
- Other individuals

Shareholders

Shares

%

508
32
5

12,000,000
9,480,428
3,670,068

100.00
79.00
30.58

2
25

3,000
5,507,360

0.03
48.39

5. The company provides duty stamps to the shareholders at no cost for the
affixation on the proxy form.
6. The company fully facilitates shareholders in their exercise of right to
participate in shareholders meetings and to vote. Shareholders can register for the meeting at
least two hours in advance. Shareholders joining the meeting after it has begun are given the right
to vote on agendas which have yet to be reviewed. They are accounted as a part of the quorum
from the agenda on which they have voted.
Sufficient personnel and technology are provided to facilitate meeting registration
and voting on each agenda. A barcode system is used for convenience, timeliness and
transparency.
2.2 Insider information usage control
Measures relating to the use of insider information are covered in the company's
code of business ethics. Insider information usage control is a responsibility of directors,
executives and staff towards the company and shareholders. They must be individuals of integrity,
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accountability, and moral consciousness. Under no circumstance should they exploit their
authority for the benefit of themselves and/or others. All relevant employees must protect the
interests and the assets of the company. They must not use information or assets of the company
for the benefit of themselves and/or others nor should they engage in any action which assists any
individual in business that competes with the company. Copies of these measures have been
distributed to all directors, executives, and staff for their observance. They are also available on
the company's web site www.btnc.co.th. As a guideline for them to conduct themselves as they
function in their capacity.
The most serious disciplinary punishment established in the company regulation is
the termination of employment. All directors, executives and staff are aware of this and act
accordingly.
2.3 Supervision of the company’s security trading transaction and report of stake holding.
We have in place a measure for the monitoring of our security trading transactions.
Our code of ethics has prescribed a prohibition for directors, executives, and staff in possession of
insider information from selling or purchasing company share within one month before disclosing
the financial statements to the public. Every quarter, the company secretary sends a letter
reminding this to directors, executives, and relevant individuals. Additionally, directors and
executives, as well as, their spouses and under - aged children are required to report their
shareholding. Any transaction must be reported to the Securities and Exchange Commission, with
a copy sent to the company secretary for subsequent notification of the Board of Directors at the
next meeting. One mandatory agenda to be present at all Board of Directors meetings involves the
holding of company shares by directors and executives. A shareholding report form is enclosed
with the invitation to the meeting. Directors and executives are well aware that it is their duty to
comply. The company secretary will circulate a letter to all directors and executives of any change
in this area, with relevant announcement of the Securities and Exchange Commission enclosed.
Further, we have a measure for the monitoring the vested of interest of directors
and executives who are required to report to the Chairman of the Board of Directors and the
Chairman of the Audit Committee, the vested of interest of themselves and individuals related to
them using the provided from any change must be reported as well within one month.
All directors and executives have complied strictly with the criteria in 2020.
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2.4 Conflict of Interest
Referred the Good Corporate and Business Ethics, The Board of Directors has a
policy for dealing with conflict of interest. The following guidelines have been prescribed.
1. The administration of conflict of interest or connected transactions is
undertaken prudently, fairly, and rationally. There is a transparent system for approving
transactions which primarily takes into account the Company’s interests. Interested Company
Directors do not have the right to vote and must make a full disclosure in accordance with the
rules of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of
Thailand.
2. The Company’s interests shall be upheld subject to legality. No action shall
be taken that would be a conflict with the Company’s interests, and no benefits or privileges will be
given to any person.
3. Company Directors and Executives must disclose personal interests and the
interests of related persons in accordance with the prescribed rules.
4. Company Directors, Executives and employees who acquire inside
information are prohibited from trading in Company shares in the 1-month period prior to public
disclosure of financial statements.
5. Company Directors, Executives as well as their spouses and children who
have not yet attained legal age shall have the duty to report Company securities holdings and
changes in such holdings to the Board of Directors in the subsequent Board Meeting.
6. Company information or secrecy acquired or acknowledged shall not be
disclosed or transmitted to third parties or unrelated persons.
7. Disclosure shall be made by authorized Company employees. Classes of
secrecy may be prescribed in accordance with the significance of the information. Disclosure
shall be made within the assigned scope of duties and responsibilities.
We proceed carefully and rationally with regard to conflict of interests and connected
transactions. We have the company’s best interest and pricing is consistent with fair trading
conditions as if the transactions are those engaged in with members of the general public. Our
handling of matters in this area is transparent and consistent with the announcement of the Capital
Market Committee. It is established as a good corporate governance policy and an ethical
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requirement binding upon the company and shareholders. Information is disclosed to ensure
equal access by all.
The company has in place a mechanism to monitor transactions with possible conflict
of interests or related transactions to correspond with the announcement of the Equity Market
Commission and the Stock Exchange of Thailand. Directors with vested of interest in any agenda
need to exit the room and refrain from voting on that agenda. Transactions are carried out on the
basis of necessity and the best interest of the company. At the end of the meeting, the transaction
is disclosed in both Thai and English to the Stock Exchange of Thailand and on the company’s
web site at www.btnc..co.th. Details disclosed include the name of the related person, the nature
of relationship, the pricing decision, the value of the transaction, the parties to the contract, the
necessity to carry out that transaction, the opinion of the Board of Directors and differing opinions
(if any). These are recorded in the meeting minutes for subsequent review and presented in
summary in the annual data report form (Template 56-1) and the annual report (Template 56-2).
The company has established general trading conditions with transactions between the
company and directors, executives, and relevant individuals. This is done annually at the first
Board of Directors meeting after the Annual General Meeting of Shareholders so that new directors
are informed of the matter. Such transactions are summarized on a quarterly basis and reported to
the Board of Directors.
Additionally, the company has in place measures to monitor related transactions and to
limit financial assistance to companies which are not subsidiaries, in the form of loans or loan
guarantees, to the level of shareholding we have under the joint venture contract. We have a policy
to mitigate risks in this area as well.
In the year 2020, we do not have any related transactions or any purchase or sales of
assets which is contradictory to or not in compliance with the criteria of the Office of the Securities
and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
3.

Role of Stakeholders
3.1 The Board of Directors appreciates and respects the rights of various stakeholders by
having regard to rights under the law or agreement with the Company. Stakeholders are ensured
that their rights are protected and that they are treated fairly and equitably. A policy has been
prescribed as a guideline for the treatment of each stakeholder group, which has also taken into
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consideration the community, society and the environment, to promote sustainable development,
suppress dishonest acts and corruption, avoid intellectual property infringements, including giving
due respect to human rights.
3.2 The Board of Directors supports the corporate social responsibility reporting which
has been an integral part of the Annual Report.
3.3 The Board of Directors provides channels and procedures for all stakeholder groups
to report or file a complaint on any matter which poses a risk of loss to the Company, the accuracy
of financial statements or annul fair treatment.
3.4 The Board of Directors has prescribed policies or guidelines for protecting employees
or informants of matters which pose a risk of loss to the Company or annul fair treatment.
We adhere strongly to our responsibilities and we have respect for the rights of all interested
parties inside and outside of the company. We act responsibly towards the communities, the
society and the environment are entitled to their rights and that mutual cooperation leads to a
sustainable business. Therefore, we have established a practical guideline in the code of business
ethics to ensure that the legal rights of all stakeholders will be honored. In the unfortunate event of
any inevitable damage, the company and all interested parties will jointly engage in a discussion in
order to arrive at a solution that benefits all parties involved.
Business ethics
We have prepared a written manual of business ethics and employee code of conduct.
Copies of this manual have been distributed to all directors, executives, and employees. It is also
disclosed on our web site at www.btnc.co.th Directors, executives and staff are required to
observe it when interacting with the company, shareholders, clients, employees, partners,
competitors, the society and the environment. The Board of Directors is very enthusiastic about
business ethics with an aim to ensure a sustainable growth, believing that a business is viable only
on the foundation of ethical and moral correctness.
Responsibilities to Stakeholders
1.1
Shareholders
The Board of Directors performs duties responsibly, prudently, earnestly, and honestly in
order to generate good returns to shareholders on a continual and sustainable basis. In this
regard, the following policies and practice guidelines have been prescribed.
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1. The ownership rights of shareholders are equitably and fairly respected.
2. Operations are undertaken in accordance with the principles of good
corporate governance, which will foster the trust and confidence of shareholders and eventually
lead to sustainable growth.
3. The Company’s businesses are continually advanced to ensure proper
returns to shareholders.
4. Significant information which affects or potentially affects shareholders’
interests shall be disclosed, whether reports made pursuant to the accounting period or situation
reports, pursuant to the relevant laws and notifications. However, no action shall be taken to
restrict shareholders’ access to Company information.
5. A report of the Board of Directors’ responsibility for the financial
statements in the Annual Report shall be prepared.
6. Minority shareholders shall be given an opportunity to propose matter
for inclusion in the meeting agenda and/or to nominate persons for election as Company Directors
in the Annual General Meeting of Shareholders.
7. Shareholders are given an opportunity to submit questions relevant to
the meeting prior to the shareholders’ meeting.
8. Shareholders’ meeting notices in both Thai and English are published
on the Company website at least 30 days prior to the shareholders’ meeting day as information for
shareholders and to enable the study of information prior to meetings.
9. Shareholders’ meeting shall be facilitated. The date, time, venue and
procedure must not pose an obstacle to the shareholders’ attendance of the meeting.
Shareholders who are not able to attend in person must have the opportunity to grant a proxy to
other persons to attend the meeting and vote on their behalves.
10. Conflicts of interests must be dealt with prudently, rationally and
information must be fully disclosed.
11. The Company’s interests and assets shall be safeguarded as a
reasonable Person would safeguard his/her property. Wrongful interests, whether obtained by
direct or indirect means shall be eliminated.
We have due respect for the fundamental rights of shareholders as specified by the
law, the regulations and the company's business ethics. All shareholders are fairly and equally
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treated in our quest to best improve our operation, enhance benefits, and safeguard assets of the
company as individuals with proper common sense should. Mechanisms are in place to assure
shareholders of their access to correct information and fair returns on investment. We have
established policies for dividend payment, related transactions, conflict of interest prevention, and,
confidential information usage control. Directors, executives, and staff members with access to
internal information are prohibited from using such information for personal gain or those of third
parties by trading the company's shares within one month prior to disclosure of financial
statements to the public.
In the year 2020, We are paid dividend from our 2019 operation. All shareholders are
invited to participate in the 2020 shareholders annual general meeting with the right to votes on all
agendas. Additionally, we have reported our performance on a quarterly basis and disclosed
significant transactions such as investment and related transactions via the information system of
the Stock Exchange of Thailand and on our own web site at www.btnc.co.th.
1.2
Customers
The Board of Directors realizes that customer satisfaction and confidence are
key factors which contribute to the Company’s sustainable success. The following policies and
guidelines have been prescribed in this regard:
1. The Company operates the businesses of manufacturing, product
distribution and services which are safe for consumers and environmentally friendly.
2. Businesses are operated with commitment to develop goods and
services, introduce new innovations and add value to goods and services in order to continually
meet the demands of customers along with the disclosure of necessary information for decisionmaking without concealment or distortion of facts.
3. Businesses are operated in earnest; honest and fair values and no action
is taken that would violate the rights of customers. The confidentiality of customer trade secrets
are maintained and not exploited for wrongful personal gains or for the gains of others.
4. The Company does not demand, receive or consent to the direct or
indirect receipt of properties or other dishonest benefits from customers.
5. The Company adheres to trade agreements. In the case where
adherence is not possible, the customer would be notified in advance in order to jointly find a
remedy and prevent loss.
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6. The Company provides communication channels to enable customers to
file complaints to the Company. Complaints are processed with care and dealt with fairly.
We operate on the basis of integrity and fairness. Customers are always well informed,
served and treated in accordance with the quality policy “To be Number One, To be Modernity, To
be High Quality, To be Best Service Mind”. We quickly act upon any complaint from our customers
and treat everyone in an unbiased manner. Furthermore, we keep our customers’ information
confidential, develop products and services to satisfy the requirements of our clients, and,
consistently add value to our products and services.
1.3
Trading partners
The Board of Directors treats trading partners equitably and takes into
account mutual interests by prescribing the following policies and guidelines.
1. The Company has a system for screening trading partners in the value
chain who operate businesses in compliance with the law, safety and occupational hygiene
standards, and friendliness to the environment. Trading partners are treated on the basis of fair
competition, equality and mutual respect.
2. The confidentiality of secrets or communications of trading partners are
maintained and not exploited for wrongful gains of oneself or of others.
3. Relationships and good understandings are fostered. Knowledge is
exchanged. Developments and value adding to goods and services are jointly undertaken to
promote mutual growth.
4. The Company adheres to trade agreements and makes proper
representations of data. In the event that an agreement cannot be complied with, the Company
will expeditiously engage in early negotiations with trading partners in order to reach a mutual
remedy and loss prevention solution.
5. The Company does not demand, receive or consent to the receipt of
properties or any other benefits outside trade agreements.
The Company has complied with trading terms and offered accurate information in
order to foster good relations and mutual understanding. There are also exchanges of knowledge
and the joint development of goods and services in order to increase the value of those goods and
services. The Company will not demand, accept or consent to the receipt of other properties or
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benefits accruing outside trade agreements. In 2020, there was no case of non-compliance with
the contract with partners.
1.4 Competitors
The Board of Directors operates businesses in accordance with the provisions
of law. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.
1. The Company shall conduct its businesses within the rules of fair
competition with due regard to business ethics and trade competition laws of various countries in
which the Company operates.
2. The Company will not damage the reputation of its trade competitors.
We operate strictly in good faith on the basis of fair competition and within the
boundary of the law. We view competitors as an element that contributes to the enhancement of
our strengths and potential. There has been no dispute with any competitor throughout the history
of our operation.
1.5 Creditors
The Board of Directors is committed to undertaking business operations in a
principled and disciplined manner in order to build the trust of creditors by prescribing the
following policies and guidelines.
1. All creditor groups shall be treated equitably and fairly.
2. Contracts and terms will be strictly adhered to.
3. Operations will be administered to ensure the confidence of creditors in
the Company’s financial standing and credit rating.
4. Financial standings shall be accurately and timely disclosed.
5. In the event of an inability to comply with a particular term, the creditor will
be forthwith notified in advance in order to enable a joint solution for remedy and loss prevention.
We strictly observe the conditions we have with our creditors. All amounts were repaid
to the creditors by the credit term agreed upon with no default whatsoever.
1.6 Employees
The Board of Directors regards employees as valuable resources and a key
factor to the Company’s success. The following policies and guidelines have been prescribed in
this regard.
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1. Human dignity and fundamental rights of employees are respected at
work. Employee data or confidential information is not disclosed or transmitted to third parties or
unrelated persons.
2. Employees are treated in accordance with the provisions of law,
regulations and articles governing the Company’s operations.
3. Employment equality is promoted. There is no discrimination on the
grounds of gender, skin color, race, religion, age, disability or other status that is not directly
related to the works.
4. Training and knowledge exchange are sponsored and promoted to
encourage learning and skill development throughout, strengthen career security and offer
opportunities for advancements pursuant to each person’s potential.
5. Employee participation in the determination of the Company’s direction
and development are promoted.
6. Fair compensation is given as suitable for the knowledge, skill, duties,
responsibilities and performance.
7. Appropriate welfare and benefits are given to employees, e.g. medical
expenses, provident fund and a savings cooperative.
8. Channels are provided for employees to communicate suggestions and
complaints pertaining to work. These suggestions are considered, and remedies will be determined in
the interest of all parties and in view of the creation of good working relations.
9.
Facilities necessary for work operations are provided and working
conditions are maintained with due regard to safety and occupational hygiene as a means of
promoting and raising the quality of lives of employees.
10. Employees of all levels are encouraged to participate in social
responsibility activities.
Employees are our most valuable assets and the force behind our success. We take
their dignity and basic rights very seriously. Training is provided on a continuing basis to help
them improve their professional skills. All employees are entitled to equal professional
advancement opportunities based on their potential, as well as, to appropriate compensation for
their education, skills, responsibilities, and performance; and, to be part of the company’s
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development. With regards to employees’ safety, health and working environment, we have made
the following arrangements to add to the benefits of our employees.
In 2020, under the epidemic situation of Covid-19, the company has implemented
preventive measures by organizing cleaning and spraying disinfectants in offices and stores on a
regular basis. To ensure the safety for employees, customers and visitors. There is a alcohol
spray, cloth mask to employees and social distance, temperature measurement as a preliminary
screening before entering the workplace and work from home for some department. And also
prepare PPE clothing for vulnerable employees, including salespeople, transportation workers and
employees who have to travel by public transport, to reduce the risk and prevent Covid-19
disease. Also provides insurance for Covid-19 disease for all employees.
The company has provided a provident fund for saving money and as a guarantee of
employees in the future. In which members must send money to the fund and will receive
contributions from the company fund every month at the same rate. In addition, the company
encourages employees to save money with the “Saha Group Employee Savings Cooperative”
project and provide accident insurance benefits for employees as appropriate in order to cover
the potential risks to employees. Training and seminars are organized within the organization. As
well as attend training external seminars organized by various departments in order to continually
develop and increase knowledge, competence and working skills for employees. The company
has prepared sale staff uniform for orderliness and good image. including office staff costumes
for the staff to dress up beautifully. There is a benefit to buy products at special prices. And home
loan program in collaboration with the Government Housing Bank at a low interest rate
1.7 Community and Society
The Board of Directors operates businesses with due regard for the duties and
responsibilities owed to the nation, community and society as well as local traditions in order to
maintain a desirable society and participation. In this regard, the following policies and guidelines
have been prescribed.
1. A business which could lead to a deterioration of society shall not be
undertaken and the rights of others in the community and society shall not be violated.
2. Consciousness of responsibilities towards the community and society as a
whole shall be instilled continuously for the benefit of the Company and all levels of employees.
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3. Measures shall be provided for the prevention and remedy of impact on
the community and society as a consequence of the Company’s operations.
4. The preservation of local culture and traditions shall be promoted.
5. Cooperation shall be entered into with various agencies for the
development of communities.
6. Public benefit activities shall be sponsored.
7. Incomes shall be generated, and the community economy shall be
promoted through employment of community members and use of community products.
8. Good relations shall be fostered between the Company and the
community and society on the basis of propriety, transparency and fairness.
The company employees have always been instilled with a sense of social awareness
and responsibility, and we have put this into action through various social contribution activities
that have helped improve the quality of life of people, as well as, the environment.
a) Participating in the "Red Cross Project" donation to the Thai Red Cross Society
b) Participating in the "Love Mom Association" donation to the Thai Red Cross
Society
c) Donate PPE suits and fabric masks to hospitals, agencies and medical
personnel. It is used to prevent the spread of coronavirus disease (Covid-19).
d) Cooperate with private companies, various departments Both public and
private sectors in the supply of PPE equipment and fabric masks to donate to
hospitals, agencies and medical personnel it is used to prevent the spread of
coronavirus disease (Covid-19).
1.8 Environment
The Board of Directors undertakes businesses with due regard for
responsibilities to the environment. In this regard, the following policies and guidelines have been
prescribed.
1. Businesses shall be undertaken in accordance with laws, regulations and
policies on the environment with due regard for the impact on natural resources and the
environment and regular revisions and assessments of performance results shall be undertaken.
2. An organizational culture and consciousness of employees at all levels
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shall be promoted to encourage cooperation and responsibility for the efficient and sustainable
management of the environment and utilization of resources.
3. Knowledge promotion and environmental training shall be extended to
employees.
4. Environmental management system shall be promoted, from the
economical use of resources to the sustainable treatment and rehabilitation, replacement,
monitoring and prevention of impact on natural resources.
5. There is a system for selection of trade partners in the value chain who
undertake businesses in an environmentally friendly manner.
6. Environmentally friendly technology is developed and published.
1.9 State Sector
The Board of Directors undertakes businesses in compliance with the rules
and regulations enacted by the State. In this regard, the following policies and guidelines have
been prescribed.
1. Knowledge and understanding of the laws governing operations are
acquired and no activities are undertaken which would be inconsistent with the law.
2. Proper action shall be taken when conducting transactions with an official
or agency of the State.
3. Good relations are fostered between the Company and the State sector
within suitable bounds.
4. Relevant laws and business traditions are observed in each country or
locality.
The Company pays taxes duly, completely and timely pursuant to related laws and
regulations. Taxes include value added tax, specific business tax, withholding tax, signboard tax,
land and housing tax, customs duty, stamp duty and corporate income tax.
Non-infringement of Intellectual Property
The Board of Directors pursues a policy of non-infringement of intellectual property by
prescribing the following guidelines.
1. Business undertakings shall be consistent with laws, regulations and contractual
obligations governing intellectual property rights.
242

2. Intellectual property works of the Company shall be maintained. Such intellectual
properties shall not be used or allowed to be used by others without authorization.
3. The intellectual property rights of others shall be respected. The works of others
shall not be infringed or applied to personal use except where a license has been obtained or a
fee paid to the owner of the work.
4. Intellectual property of creative works produced by employees shall vest in the
Company. Upon termination of employment, such intellectual property works must be returned to
the Company regardless of the form which it is stored.
The Company has a policy not to involve in infringement of intellectual property, not to
imitate or use intellectual property of other people in benefit of business without authorization.
Rights to trademarks of the Company which are two following categories.
1. As for foreign trademarks, the Company is duly authorized to use trademarks
of well-known products in foreign country and the Company allows duly its
subsidiary companies to use the trademarks on contractual basis for example
Guy Laroche with payment of copyrights fee.
2. As for domestic trademarks, the Company is duly authorized to use
trademarks of well-known products in domestic and the Company allows duly
its subsidiary companies to use the trademarks on contractual basis for
example GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, A’MAZE with payment of
copyrights fee.
In the previous year, there was not any allegation on infringement of intellectual property
in relation to the Company.
Non-violation of Human Rights
The Board of Directors respects human rights. In this regard, the following policies and
guidelines have been prescribed.
1. There shall be no activities or support of activities which violate human rights.
2. Employees are provided with knowledge and understanding of human rights
which are applied to work operations.
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3. There are no limitations to independence or differences in ideology, gender, race,
religion, politics or other matters. The expression of opinions which could cause conflicts or
divisions should be avoided.
4. Channels shall be provided for employees or persons who believe that their
personal rights have been violated or that they have been treated unfairly to file a complaint with
the Company. Such complaints shall be given attention and processed fairly.
The Company is willful to engage business with social responsibility, to respect
human rights of interested people relating to the Company. In order to operate works
implementing respect of human rights in the same manner, the Company has policy on human
rights as follows:
1. The Company shall not employ child labour, not to support employment of
child labour and not to engage any activities causing adverse effect to the
child.
2. The Company shall treat those who are labour and informally work for the
Company for example alien migrant workers with fairness without violation of
their human rights.
3. The Company shall prevent violation of human rights of every interested
groups by providing security in workplace and to property of the Company.
4. The Company shall not supply any product or service to other entities to be
used for violation of human rights.
5. The Company shall not be partnership with any entities whose operation
violates human rights.
Combating Dishonest Acts Corruption
The Board of Directors has a policy of compliance with the law on combating Dishonest
Acts Corruption. In this regard, the following guidelines have been prescribed.
1. A consciousness, value and attitude to comply with laws and regulations honestly
and in good faith shall be instilled in employees.
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2. An internal control system which is efficient and effective shall be in place. There
shall be suitable oversight and checks of powers to prevent employee abuses or involvements in
combating Dishonest Acts Corruption.
3. Company Directors, Executives and employees are prohibited from performing
any act which amounts to a demand or acceptance of properties or other benefits for oneself or for
others as an inducement to wrongfully perform or refrain from performing a duty or which could
result in a loss of the Company’s legitimate benefits.
4. Company Directors, Executives and employees are prohibited from giving or
offering to give properties or any other benefits to third parties to induce such person to unlawfully
or wrongfully perform or refrain from an act.
5. There shall be a financial reporting system which is transparent and accurate.
6. There shall be a channel for employees and related persons to provide notices of
causes for suspicion with confidence of protection. Personnel must be appointed to examine all
notices of suspicion given.
As stipulated in code of ethics and conduct of the Company, the employees should
perform their duties with honesty, responsibility, discipline, good consciousness to oneself and
public, not to perform their duties to exploit for oneself or others in fraudulent ways, not to receive
money or other benefits in connection with working for the Company in bad faith.
The Company engages business based on rightness, transparency and legitimacy in
which every employee must observe, not strictly accomplish work under duties by crooked or
bribery means. In case of infringement of this policy is found, it is considered as a severe
wrongdoing relating to duties which is subject to maximum penalty of the termination of
employment. In addition, the inspection committee is authorized to review system of internal
inspection/supervision and follow up result of the internal inspection/supervision. In case a fraud
or crooked incident is found, the internal inspection/supervision unit would directly report to the
inspection committee for further report to the Company's board of directors.
In the previous year, there was not any allegation on bribery in beneficial to the Company's
business
There for our company away business ethics in this matter:
1. Receptions, receipts and grants of gifts
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The Board of Directors aspires to undertake the Company’s businesses in line with fair
competition. Nevertheless, receptions, receipts and grants of gifts or attendance at receptions in
accordance with traditions and practices to maintain good relations are necessary and desirable.
In this regard, the following guidelines have been prescribed.
1. No receipts or grants of gifts, tokens or receptions which may influence a
decision shall be made. If there is a necessity to receive or grant a gift, token or reception in
accordance with tradition to a value in excess of normal circumstances, a report shall be filed with
the respective supervisors.
2. In the case of an assignment or authorization by a supervisor to assist in an
external agency, monies, objects or gifts may be received in accordance with the generally
applicable rules or standards prescribed by such an agency, e.g. gifts, tokens or lucky draws.
3. In the case where an agent, contractual party, partner or any other person
wishes to grant a gift, token or reception to the Company, prior authorization must be obtained
from the Company.
4. Expenses pertaining to these matters shall be maintained within a reasonable
budget
Policy on Good Governance
The Company has policy on management to promote good governance by anticorruption, participating responsibly in politics, fair competitiveness, promoting social
responsibility among concerned entities as well as to respect right to property.
In the preceding year, there was not any allegations on bribery and corruption in relation
to the Company.
Policy on Labour
The Company has policy on labour management for employment and fair treatment of
labor. Policy and guideline are as follows:
1. In case of the Company has any change in operation affecting the employees for
example change of working hours, lockout affecting employment etc., the Company shall notify of
related information within reasonable period and consider mutually with the employees'
representative in order to seek for alleviating impact to the employees as well as inform the
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government's representative for co-inspection and alleviation of negative impact as much as
possible.
2. The Company shall protect personal information and privacy of the employees by
the human resource officers keeping care of those information.
3. As for operation in foreign country, the Company shall endeavor to supplement
employment, career development, promotion and advancement of the employees in such country.
The Company also has a policy to acquire and distribute works to other existing local operation.
4. The Company shall evade encouraging public sector to involve in any acts that
cause restriction to universal rights to association and negotiation, participating in persuasion to
cause such restriction.
5. The Company accepts and respects rights of the employees to deny work by
reasonably considered that it is detrimental or causes severe danger to life or heath of oneself or
of other people. To such denial, the employees are suggested to notify the supervisor in line of
work.
In the previous year, there was not any allegation on unfair treatment to labour in relation
to the Company.
Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees
1. Formal Responsibilities
The Board of Directors appreciates the importance of good governance.
Continual undertakings are implemented to ensure that Company Directors, Executives and
employees are aware and comply with standards under the framework of the Code of Conduct
and conduct oneself honestly, cautiously and prudently for the greatest benefit of the Company
and all related parties. As a consequence, the following Code of Conduct has been prescribed.
Company Directors and Executives
1. Duties shall be performed responsibly, prudently, honestly and in good faith in
compliance with the law, Company Articles and relevant notifications.
2. Duties shall be performed to the utmost of ability in order to generate the
greatest returns to the Company. This includes attendance at all meetings, except where there is
an unavoidable necessity.
3. Duties shall be performed impartially. In a Board Meeting, Company Directors
and Executives shall not vote on matters which they have interests.
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4. Conflicts of interests shall be administered prudently and reasonably, in
adherence to the Company’s interests, to ensure transparent management of operations.
5. The acquisition or disposal of assets of the Company, Company Directors and
Executives, including their spouses and children who have not attained legal age, shall comply
with the relevant rules and a disclosure shall be made to the Board Meeting in the subsequent
meeting.
6. Company Directors and Executives are prohibited from buying or selling
Company shares in the 1-month period prior to the public disclosure of financial statements.
7. Company Directors and Executives must disclose personal interests and
those of related persons in accordance with the prescribed rules.
8. There shall be regular appraisals of the Board of Directors’ performance every
year.
Employees
1. Employees must support and cooperate in the Company’s activities on a
regular basis. Assigned tasks must be performed to the best of ability in order to ensure good
results and advancement of the Company and employees.
2. Employees must comply with the relevant law, policies, terms of employment,
regulations and notifications.
3. Persons contacting the Company must be treated courteously, hospitably and
provided with an excellent service in order to preserve the Company’s image and reputation.
4. Trade secrets must be kept and the Company’s inside information must not be
disclosed to third parties.
5. Loans shall not be obtained from customers, persons connected to customers
or business counterparts of the Company, except for loans obtained from a bank or financial
institution.
6. Lawful orders of supervisors shall be complied.
7. There shall be a commitment to teamwork, mutual assistance, harmony and
mutual respect for the benefit of the Company and employees.
8. Co-workers must be treated generously and with good human relations. No
groundless allegations shall be made against others. Credit shall not be claimed for the works of
others.
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9. Duties shall be performed with determination, in earnest and honesty, and the
roles and responsibilities in the Company shall not be abused for the purpose of acquiring
wrongful benefits for oneself or for others.
10. Duties shall be performed responsibly, cautiously and without neglect in such
a manner which could cause a loss to work or properties of the Company.
11. Employees should conduct themselves as good citizens who comply with the
Constitution and relevant laws. Political rights shall be exercised appropriately. Employees shall
also avoid any involvement in an activity which is unlawful or inconsistent with public order or the
good morals of the people.
2. Maintenance of Company Assets
Company Directors, Executives and employees are under a duty and responsibility to
efficiently maintain Company assets and assets under the care of the Company. In this regard,
the following guidelines have been prescribed.
1. Assets shall be used for business operations and not used for personal gains
or for the gains or third parties.
2. Interests shall be protected, and assets shall be cared to prevent loss,
damage or wrongful use pursuant to the standards of a reasonable man caring for one’s property.
Direct or indirect wrongful exploitation of benefits shall be eliminated.
3. Sufficient insurance protection from losses shall be obtained for assets.
4. The use of computers to harass, infringe, spy, corrupt other person’s personal
data or fabricate evidence which could lead to data theft shall be prohibited. An information
security system consistent with international standards shall be installed.
5. E-mails and internet access provided shall used for business purposes. They
shall be used cautiously and not prejudice the Company’s reputation.
6. Passwords for access to the Company’s data shall be kept secret and shall
not be disclosed to unauthorized persons.
7. The Company’s intellectual property works shall not be reproduced, adapted
or used for personal benefit or for the benefit of others without authorization from the Company.
8. The supervisor shall be reported of any finding of rights infringement or acts
which could lead to a rights infringement or any act which could potentially lead to a dispute
relating to the Company’s intellectual property.
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9. The safekeeping of important documents of the Company shall be overseen to
ensure full compliance with the relevant laws and regulations. Upon the lapse of the safekeeping
period, the relevant employee must oversee that the documents are destroyed by appropriate
means.
3. Informants and Complaints
The Board of Directors gives employees and stakeholders an opportunity to give
information or file a complaint on a matter which could constitute a violation of the law, dishonest
or wrongful act of an employee, including irregular behavior which could cause a problem or loss
to the Company. The Company also receives complaints on cases where the rights of an
employee or stakeholder has been infringed or where they have been treated unfairly. Suitable
channels and procedures have been provided by the Company in this regard.
The Company will hear and process all complaints impartially, transparently and fairly.
Systematic and just measures for the protection of complainants are provided. Information
provided by the complainant is kept confidential in the Company.
Measures for the Protection of Complainants
1. A complainant may choose to remain anonymous if he/she deems that disclosure
could lead to insecurity or loss concerns.
2. The Company will keep relevant information secret and take into account the
safety of the complainant. Measures have been prescribed for the protection of complainants who
are employees, including those who cooperate in the investigation of facts. These persons will be
protected from unfair treatment as a consequence of the complaint, e.g. disturbances during work,
reassignment or termination of employment.
4. Interpretations
A supervisor shall be under a duty to take responsibility and give advice to
subordinates to ensure knowledge and understanding as well as compliance with the prescribed
Code of Conduct. If the Code of Conduct does not provide for any instance, or if there remains a
question which renders performance not possible or that a decision cannot be made, the matter
shall be consulted with the respectively higher-level superior. In the case of a conflict, the
decision of the Managing Director, Executive Board and Board of Directors shall be final.
Stakeholder participation channels
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In the event that shareholders and stakeholders There are issues related to the accuracy of
financial reports. Defective internal control system or illegal and unethical acts. Able to
communicate through Ms. Suphaphorn Khemngoen which is responsible for investor relations and
audit committee’ secretary (Attachment no.3) Certified as a reporter directly to the Audit
Committee at telephone no. 0-2391-3320 ext. 300 fax. no. 0-2390-0019 Email address
nokbtnc@gmail.com, the results of the investigation will be reported to the Board of Directors. The
whistle blowers and complaints will be kept confidential. In 2019, the Company did not receive
complaints from shareholders and stakeholders.
4.

Disclosure and Transparency
4.1 The Board of Directors oversees that there is proper, transparent and timely
disclosure of significant information in accordance with the relevant laws and regulations. These
disclosures include reports filed in accordance with accounting periods and reports of events
having an impact on shareholders’ interests, as well as the disclosure of other information pursuant
to the principles of good corporate governance prescribed by the Stock Exchange of Thailand.
Disclosure is made to the extent that the Company’s legitimate interests are not prejudiced.
Information is published in both Thai and English on the Company’s website, disclosure channels
of the Stock Exchange of Thailand and other channels which are comprehensively and equitably
accessible.
4.2 The Board of Directors has established units or responsible persons to
perform investor relations functions to communicate with external persons equitably and fairly.
Adhering to the good corporate governance principle is one of our top priorities. We
comply with the laws, company regulations and criteria established by the Office of Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, by disclosing significant information
with effect or possible effect on the price of company share on the decision of investors, or, on the
benefits of the shareholders. This is to keep all shareholders and investors equally well informed of
the following important updates:
(1) Information disseminated by accounting periods: Financial statements, annual
disclosure form (56-1) and annual report (56-2)
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(2) Information disseminated occasionally: acquisition and disposal of assets,
related transactions, joint ventures, payment or non-payment of dividends,
financial assistance, etc.
The said information is disseminated via the information system of the Stock Exchange
of Thailand and submitted in printed form to the Stock Exchange of Thailand within the specified
timeframe for subsequent dissemination. Our web site (www.btnc.co.th) contains information in
both Thai and English. This information is updated regularly to reflect current developments.
Arrangements have been made for meetings with analysts and investors as well.
Information disclosed in the annual data sheet (Template 56-1) and annual report
(Template 56-2): The information appearing in the annual data sheet and annual report is
prepared in accordance with the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand, and, in accordance with the 2006 good corporate
governance principal in order to illustrate the transparency of the operation as follows:
(1) Shareholding structure: List of ten major shareholders as of the closing date of
shareholder registry for the purpose of the annual general meeting shareholder of and web site at
www.btnc.co.th.
(2) Shareholding of Directors and Executives : The Change of Shareholding is disclosed
in Management Structure Section
(3) Nature of business: The nature of our business in of Industrial Situation and
Competition are clearly explained.
(4) Structure business: Reveal the structure group by stating clearly stake in the
Structure.
(5) Business risks: The risks to our operation are disclosed. Explanations are given on
their nature, cause, impact, as well as preventive and mitigation measures.
(6) Financial status and performance: Analysis of financial status, performance and
significant changes
(7) Director and executive profiles: Disclosure of a profile on the directors and executives,
together with an indication of which directors are independent directors. Roles and duties of the
Board of Directors and subcommittees, the number of meetings held, the number of times each
director attended the meeting, the shareholding of directors, the number of companies for which
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the directors serve in the directorial position and the training background of the directors are
disclosed under the Management Structure Section
(8) Remuneration for company directors and executives : The remuneration for company
directors and executives is detailed in terms of both form and amount. The amount paid to each
director for their role as company director and member of the subcommittee is disclosed. More
details on this matter can be found in Compensation for directors, whereas that for executives
appears in Compensation for executive directors and executives.
(9) Corporate governance: The good corporate governance principle and the code of
business ethics are detailed in writing. These are also available on our web site at www.btnc.co.th.
(10) Society and environment: Our policies and operation relating to society and the
environment are explained.
(11) Internal control and audit: The report of the audit committee, the report of internal
bookkeeping control system by the auditor, and, the evaluation of the five areas of internal control
system by the Board of Directors, are all revealed.
(12) Report on the Company Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements:
The Board of Directors is responsible for the reliability and the correctness of financial information,
upon which the shareholders and the investors base their decisions. The report is signed by the
President and the Chairman of the company. It is then published in the, annual disclosure form
(56-1) and annual report (56-2)
(13) Related transactions: We comply with the criteria of the Office of the Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Clear guidelines have been
established to carefully prevent the issue of conflict of interests and to ensure that all transactions
are carried in out in the best interest of the company and the shareholders. Related transactions
are disclosed to the Stock Exchange of Thailand and on the company’s web site at
www.btnc.co.th.
(14) Company’s security transactions and holding report: The company’s code of ethics
prohibits the sale or purchase of the company’s security by directors, executives and employees
with access to internal information during the period of one month prior to the disclosure of
financial statements to the public. Further, directors, executives, related individuals including
spouse and under- age children have the duty of reporting any change in their holding of the
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company’s security to the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock
Exchange of Thailand, as well as to the Board of Directors at the next meeting.
(15) Director’s declaration of interests: We have prescribed criteria for directors and
executives to declare the interests they and their related individuals have within one month from
the day on which a law becomes effective or from the day on which they are appointed. Any
change of such must be declared as well within one month from the day on which the change
takes place.
(16) Auditors: Auditors are independent and of qualifications approved by the Office of
Securities and Exchange Commission. In the previous year, our quarterly and annual financial
statements were certified by the auditors and presented to the Office of Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand on time. We have not been given any instruction
to correct the financial statements.
(17) Communication: We value transparent disclosure of information to the shareholders
and investors. Therefore, convenient and equal access of information is ensured with the
implementation of various communication channels. We disclose information via the system of the
Stock Exchange of Thailand, using the 56-1 and 56-2 templates and via our web site at
www.btnc.co.th. Additionally, we have made efforts to meet with analysts, investors and members
of the press; and, to prepare documents which indicate our financial position as well.
(18) Disclosure of information on the company’s web site: Our web site at www.btnc.co.th
has been developed specifically as a channel of communication for the dissemination of
information and updates concerning the company, shareholders and investors. The following
topics are covered in Thai and English:
(18.1) Vision, Mission, Policy
(18.2) The Business Operation
(18.3) Shareholding Structure
(18.4) Organization Structure
(18.5) Business Group Structure
(18.6) Board of Directors and Executive Board
(18.7) News
(18.8) Quarterly and Yearly for Financial Statements
(18.9) Investor Relation
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(18.10) Annual Report which can be download
(18.11) Notice of the General Meeting which can be download
(19) Investor relations: The company has appointed personnel Ms. Suphaphorn
Khemengoen who is responsible for investors relations, Tel: 0-2391-3320 ext.300 Fax: 0-23900019 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com to assist shareholders and investors in this matter.
In 2020, due to the epidemic situation of Covid-19, the government and Bangkok
Metropolitan Administration announced temporary closure refraining from organizing seminars. As
well as various activities for the safety of investors, the Company and companies in the Sahaphat
Group therefore refrain from organizing the “Analyst Investor Meets Saha Group” event.
However, the company has disseminated information and important reports of the
company through the Stock Exchange of Thailand, company's website and publication.
5. Responsibilities of the Board
5.1 The Board of Directors has prescribed a structure for the Board of Directors
comprising of persons having a diverse range of knowledge, competencies and experiences,
without limitation to gender, and having the qualifications required by law. At least one Company
Director is a Non-Executive Director who has experience in the Company’s business undertaking.
There are also Independent Directors as required under the Notification of the Office of the
Securities and Exchange Commission.
5.2 The Board of Directors has provided a definition for an Independent Director
which meets the minimum requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission.
5.3 The Board of Directors has appointed Committees to screen key matters prior
to submission to the Board of Directors.
5.4 The Board of Directors has issued a charter for each Company Committee by
prescribing the tenure and scope of powers and duties to clearly demarcate the roles, duties and
responsibilities of each Company Committee and the management.
5.5 The Board of Directors has a policy which requires Company Directors and
Executives holding directorial positions in other companies to make a disclosure to the Company
Chairman and Chairman of the Audit Committee.
5.6 The Board of Directors has provided for a Company Secretary to perform
duties prescribed by law and as entrusted. The qualifications of a Company Secretary should be
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a person possessing knowledge of law or accounting, or who has completed training relating to
the performance of company secretarial duties. Continual training and knowledge development
are also continually provided.
5.7 The Board of Directors has prescribed policies for governance, business
ethics and codes of conduct for Company Directors, Executives and employees to ensure a
harmonized approach.
5.8 The Board of Directors has prescribed a Company vision and mission so that
the Company Directors, Executives and employees would strive towards the same goal.
5.9 The Board of Directors has a policy of continually promoting and sponsoring
the development of knowledge amongst Company Directors, Executives and employees.
5.10 The Board of Directors prescribes an annual meeting schedule in advance
every year. The determination of agenda takes into account the fair interests of shareholders and
all stakeholders. All Company Directors enjoy independence in the expression of opinions. A
Company Director having an interest in an agenda shall not have the right to vote in such agenda.
5.11 The Board of Directors prescribes a duty for Company Directors to attend all
Board Meetings unless there is a necessary cause.
5.12 The Board of Directors has a policy of encouraging senior Executives to attend
Board Meetings.
5.13 The Board of Directors provides Non-Executive Directors with opportunities to
meet among themselves in the absence of the management when necessary. The Managing
Director shall be notified of the meeting outcome.
5.14 The Board of Directors has a policy of promoting the Company Directors’
access to essential additional information from the Managing Director, Company Secretary or
other assigned Executives within the scope of the set policies. In the event of necessity, the Board
of Directors may obtain independent opinions from advisors or external professionals on the
Company’s expenses.
5.15 The Board of Directors has implemented measures pertaining to conflicts of
interest which are prudent, rational and in compliance with the rules and regulations of the Office
of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
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5.16 The Board of Directors prohibits Company Directors and Executives from
trading in Company shares in the 1-month period prior to the public disclosure of financial
statements.
5.17 The Board of Directors has directed Company Directors and Executives as
well as their spouses and children who have not attained legal age to have the duty to disclose
shares holdings and changes in holdings of the Company shares to the Office of the Securities
and Exchange Commission, and to submit a copy to the Company Secretary for reporting to the
Board of Directors in the subsequent Board Meeting.
5.18 The Board of Directors has directed Company Directors and Executives to
disclose personal interests and interests of connected persons in accordance with the prescribed
rules.
5.19 The Board of Directors has established an internal audit unit as an internal
agency accountable to the Audit Committee.
5.20 The Board of Directors requires an annual assessment of the Board of
Directors’ performance.
5.21 The Board of Directors prepares a report on the responsibilities of the Board of
Directors pertaining to the financial statements submitted in the Annual Report.
5.22 The Board of Directors oversees and determines the payment of appropriate
remuneration to each committee member pursuant to the powers, duties and responsibilities and
draws comparison to the operation levels in the same business sector.
5.23 The Board of Directors has prescribed a succession plan for employees in
various positions in view of their advancement to higher positions.
5.24 The Board of Directors provides an orientation for first term Company Directors.
5.25 The Board of Directors has established an internal control system and risk
management system.
5.26 The Board of Directors has provided for the monitoring and assessment of
corporate governance by establishing a corporate governance committee.
The Board of Directors is responsible for corporate governance and honest conduct of
business for the greatest benefit of the company and the shareholders. Written policies have been
prescribed on corporate governance, business ethics and employee ethics. These are approved
by the Board of Directors and distributed to directors, executives and employees; and, published
257

on the company’s web site. The Board of Directors has been actively involved in the determination
of visions and missions in order for the executives and the employees to share a common goal
and for the operation of the company in compliance with the laws and other regulations. This is in
the best interest of the company and the shareholders. There has been no record of the
company’s violation of a regulation of the Office of the Securities and Exchange Commission or the
Stock Exchange of Thailand in the past year.
Internal control, Internal Audit and Risk Management
(1) Internal control and internal audit: The Board of Directors pays due attention to
the internal control and the internal audit efforts which provide a basis for good corporate
governance. Our organizational structure has required compartmentalization, assignment of
responsibility and written approval authority at different levels. Further, the duties and the
responsibilities of finance, accounting, document storage and audit staff are separated. Personnel
are constantly engaged in development in order to enhance the efficiency of each department.
The Internal Audit Office is charged with the assessment and monitoring of the performances and
to provide relevant advice. They are free to audit and to ensure checks and balances so as to
provide the confidence that all guidelines are efficiently and transparently observed. The auditors
and the monitors convene following the completion of the audits to arrive at a summary of the
matter and revise the operation accordingly. Our staff exchange information, experience and
engage in self-assessment, leading to improved responsibility and internal control in each
department. They become aware of problems and deficiencies in a timely manner and are
capable of identifying appropriate improvements. The findings of the internal audit are presented
to the Audit Committee in order to exchange opinions and plan for the audit in the following year
and ensure that a suitable internal control and internal audit system is in place.
The Board of Directors requires that an evaluation is conducted at least once a year
in order to determine the adequacy of the internal control system. At Board of Directors No.2 on
February 25, 2021. In 2020, the Board of Directors and all three members of the Audit Committee
conducted the annual evaluation of the internal control system of the company and arrived at the
same conclusion that it is adequate and appropriate to the current state of operation.
(2) Risk management We currently do not have a Risk Management Committee
in place. However, our Executive Committee is charged with the duty of reviewing and managing
258

risks while the Audit Committee provides supporting monitoring and review as well. This
configuration provides assurance that our risk management measures are satisfactory to a certain
extent. Further, duties and responsibilities are clearly compartmentalized. The Internal Audit
Department conducts risk assessment in conjunction with the respective departments in order to
identify the risks and to plan for post-assessment evaluation. The internal audit staffs are in direct
communication with the operators in order to arrive at a summary of the matter and revise the risk
management measures accordingly before reporting to the Audit Committee. The Audit Committee
then reviews the company’s risk management measures and determines if they are sufficient and
eventually implements necessary changes to reflect our operation. Our internal control and risk
mitigation measures are constantly reviewed to cover alarming signals and significant anomalies.
The report of the Audit Committee and the report on the accounting aspect of the
internal control system by the auditor are provided in the annual report and the Forms 56-1 and
56-2. The Audit Committee has produced reports on their key activities. The details of which
include the number of meetings held during the year, the evaluation and the review of internal
control system, the related transactions, the appointment of auditors, the review of financial reports
and the compliance with rules and regulations. Opinions of the Audit Committee on the different
areas of the operation were provided.
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The Control of Using of Internal Information
The Company has measures to supervise the use of internal information by stipulating
the ethics that must be treated with the company and the shareholders and set out in the code of
conduct for the company directors, executives and employees perform their duties with integrity,
take a responsibility, discipline and good conscience for the public and for oneself, not using their
positions for self-interest and / or the wrong person benefit and the Company's assets without
bringing information and the Company's assets to use for their own benefit and / or others and
prohibiting any act to encourage other people to do business in competition with the Company.
The Company has giving to the Company's directors, executives, employees and disclosed on the
Company's website (www.btnc.co.th) as a guideline in conducting business.
In addition, the company has setting this matter within the working regulations and set
up the maximum disciplinary action is the termination of employment which directors, executives
and employees have complied with.
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Report of the Company Board of Director’s Responsibilities for Financial Statements
The Company’s Financial Statements have been compiled under the policies of the Board of
Directors which are in compliance with the generally accepted accounting principles, and to be
cautiously recorded. Due circumspection of estimation has also been given in the preparation of
the financial statements to reflect the Company’s performance.
Recognizing the essential of the quality of the financial statements, the Board of Directors then
managed to provide reviewing of the financial data and sufficient information in the Notes to the
Financial Statements and the Explanation and Analysis Report for the benefits of the shareholders
and investors who seek access into the financial statements.
For this respect, the Board has appointed an Audit Committee, consisting of independent and nonexecutive directors, to directly oversee the quality of the financial statements. The Audit
Committee’s comments have already been shown in the Report of the Audit Committee in this
annual report.
According to the mentioned administrative structure and internal control systems as well as the
audit results of the certified public accountant, the Board believes that the Company’s financial
statements as of December 31, 2020 have shown an essentially accurate picture of its financial
status, performance and cash flow statements according to the certified accounting principles.

(Mrs.Pravara Ekaraphanich)
Managing Director
February 25, 2021
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Audit Committee’s 2020 Report
To Shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited
The Audit Committee of Boutique Newcity Public Company Limited that was appointed by
the Company’s board of directors on August 4, 2020, consisting of 3 independent directors and
performed their duties as assigned by the Board of Director and under the written charter prepared by
the Audit Committee and approved by the Board of Directors in accordance with international
principles and regulation of the Stock Exchange of Thailand.
During the year 2020, the Audit Committee held total 4 meetings in which the executives,
internal auditors, and auditors of the company on various topics under the duties of the Audit
Committee, such as the accuracy and completeness of financial reports, efficiency of the risk
management system internal control system, the use of information technology as well as compliance
with the law and related regulations to cover the performance of the company.
The main duties of the Audit Committee can be summarized as follows:
1. Reviewed the quarter financial statement and the annual financial statement of 2020 of
the Company which are provided in compliance with certified accounting standard.
And heard clarifications of the auditor and accounting executive to ensure correct
disclosure of such financial statements, including reviewed related financial items and
disclosure of financial items relating to the person who potentially has conflict of
interest in conformity with the law on securities and Exchange, the regulation of Stock
Exchange or the law relating to the Company’s business by inviting the auditor to
attend the meeting to consider the said financial statements. In which auditors were
asked about the accuracy and completeness of the financial statements. Item update
Significant accounts that have an impact on the 2020 financial statements Scope of
Audit Sufficiency, appropriateness, adequacy, correctness, and completeness of the
disclosure of financial statements and independence of the auditors to ensure that the
preparation of such financial statements complies with the requirements of law and
generally accepted accounting principles in a timely manner, including adequate
disclosure, accurate and complete.
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2. Review and monitoring of operations under the Covid-19 outbreak in 2020 that have a
direct impact on the Company's operations. Including providing suggestions to
improve the management process appropriately.
3. Considered and proposed the appointing the auditor for the year 2021. The Audit
Committee asked the management of the company to seek the auditors to compare
with the former auditor. The Audit Committee proposed to the Board of Directors to
select and propose to appoint:
- Ms.Kannika Wipanurat,
CPA registration No.7305 and/or
- Mr.Jirote
Sirirorote,
CPA registration No. 5113 and/or
- Ms.Nonglak Bhatnabandit,
CPA registration No. 4713 and/or
- Mrs.Sumana Senevongse,
CPA registration No. 5897 and/or
- Mr.Komin
Linphrachaya,
CPA registration No.3675 and/or
- Mr.Mongkon Laoworapong,
CPA registration No. 4772 and/or
- Miss Kachamon Sunhuan,
CPA registration No. 11536 and/or
- Others CPA assigned by Karin Audit company Limited.
of Karin Audit Company Limited who are eligible, sufficiently independent, and
suitable to be the Company’s auditor for the 4th term, accordingly, proposed to the
Company’s board of director for consideration in appointment and remuneration and
for further consideration and approval of the ordinary meeting of shareholders.
The Audit Committee absolutely conducted the assigned duties with independence and
without any limitation in acknowledgment of information, as well as made regularly various comments
and suggestions. The Audit Committee did not find any material defects or abnormalities that infringe
the law of Securities and Exchange or the regulation of Stock Exchange of Thailand or the law relating
to the Company’s business and accordingly reported its results to the Company’s board of directors.
On behalf of the audit committee

(Mr.Prasert Patradhilok)
Audit Committee Chairman
February 25, 2021
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Report of the Board of Directors
During 2020, due to the coronavirus outbreak (Covid-19) situation since January 2020, as a result,
tourists cannot travel into the country. Until March 2020, the government has issued spacing
measures, order to closure of various locations including to refrain from traveling, causing
unexpected changes in daily life. Which affects sales of retail stores in shopping centers and
department stores. As a result, the company must review the policy by consider the performance
each store and close the unprofitable selling store and combine multiple stores in the same
shopping center leaving only one store with good performance. Changed the original store format
to multi-brand store under the name A’MAZE, which is available to support multiple customer
group in the same location.
The Covid-19 epidemic has also influenced the decision to order a corporate employee uniform to
delay ordering. At the same time, the company has adapted by expanding and adding more
online sales channels and developed the new products for the epidemic situation including fabric
masks, personal protective equipment (PPE), both one-time and 20-use, and a special dental
reflector, etc.
In 2020, the company has considered withdrawn Choksamakee Company Limited from being an
associated company.
Therefore, the separate financial statements of the company had total income of 385.35 Million
Baht and loss of 47.35 Million Baht.
And in 2021, the Board of Directors and all employees of the Company are committed and do their
best to work through the crisis in order for the company to have a good performance in the future.
On behalf of executives, board of directors, and staff/employees, we are very thankful to all
shareholders for your support and encouragement to executives and staff/employees. We hope
for further support and trust of shareholders in 2021.
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Independent Auditor’s Report
To the shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited
Opinion
I have audited the financial statements of Boutique Newcity Public Company Limited, which comprise the statement
of financial position as at December 31, 2020, the related statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position
of Boutique Newcity Public Company Limited as at December 31, 2020, its financial performance and cash flows
for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are
further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I
am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by
the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my
other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Emphasis of Matter
I draw attention to Note 2.4 to the financial statements regarding COVID-19 pandemic, which affects the Company’s
business activities in terms of consumer spending, resulted in the decrease of the Company’s sales to customers.
This is significantly impacting the Company’s financial position, operating results and cash flows at present and is
expected to do so in the future. The Company’s management has continuously monitored ongoing developments
and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities, and has
used estimates and judgement in respect of various issues as the situation has evolved.

*****/2
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of
the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion
on these matters.
Leases
Refers to Notes 3.15 and 14 to the financial statements
The key audit matter
How the matter was addressed in the audit
The Company applies TFRS 16 - Leases, effective My audit procedures were designed to assess the
for financial reporting beginning on or after appropriateness of this matter included:
January 1, 2020. The application of the new - Understanding the management assumptions,
standard gives rise to a right-of-use asset and a
specifically on the assumptions used to
corresponding increase in lease liabilities as at
determine the assessment of renewal and
December 31, 2020 of Baht 93.6 million Baht 87.0
termination options; and the lessee’s incremental
million, respectively. I focus on this matter
borrowing rate.
because the impact to the financial statements is - Random verification of the accuracy of the
material and the measurement of the right-of-use
underlying lease data by agreeing to contracts or
asset and lease liability is based on management
other supporting information.
assumptions such as the lease terms, including - Verification of the accuracy by recalculating the
renewal and termination options and lessee’s
carrying amounts of right-of-use asset and lease
incremental borrowing rate.
liability.
- Assessment of completeness of disclosures in
the financial statements.

*****/3
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-3Valuation of inventories
Refer to Notes 3.3 and 8 to the financial statements
The key audit matter
The Company’s inventories are material to the financial
statements where are measured at the lower of cost or
net realisable value. Owing to the fashionable products
with high market competition and the rapid change of
popularity of products. Therefore, there is a risk that
inventories may be presented at cost higher than net
realisable value regarding the decline in value and the
inventory obsolescence. The Company considers the
allowance for decline in value and obsolescence which
requires the judgement in estimation by management.
Consequently, I consider that this is a significant matter.

How the matter was addressed in the audit
My audit procedures were designed to assess the
appropriateness of the allowance for decline in value of
inventories and obsolescence included:
- Understanding the policies and procedures that the
Company’s management applied for setting up
allowance for decline in value of inventories.
- Performing test on a sample basis of net realisable
value of inventories by investigating with the sale
data whether there were any sales at price lower
than cost to assess management’s estimates and
decision whether the allowance for decline in value
of inventories was appropriate and adequate.
- Considering the historical accuracy of the allowance for
decline in value of inventories for evaluating the
appropriateness of the assumptions made in the current
year and assessing the reasonableness of assumptions
made by management on the extent of long-outstanding
inventories and sales at price lower than cost including
related selling expenses to consider the appropriateness
of the allowance for decline in value of inventories.
- Considering of the adequacy of the Company’s
disclosures in accordance with the related Thai
Financial Reporting Standards.

.*****/4
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-4Other matter
The financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of Boutique
Newcity Public Company Limited, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2019,
the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended,
which are included as comparative information, were audited by another auditor in the same office who
expressed an unqualified opinion, thereon in her report dated February 25, 2020.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information
identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise
appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

*****/5
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-5Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:









Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that
a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements in which the equity method is applied and separate
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
*****/6
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-6I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit
matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to
outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Ms. Nonglak
Pattanabandith.

(Ms. Nonglak Pattanabandith)
Certified Public Accountant
Registration No. 4713
Karin Audit Company Limited
Bangkok
February 25, 202
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020

Unit : Baht

Note
Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Other current receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Other non-current financial
assets
Investment in an associate
Other long-term investments
Investment properties
Property, plant and equipment
Right-of-use assets
Leasehold rights
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Financial statements
in which the equity
method is applied
2019

Separate
financial statements
2020
2019

5
6
7
8
9

7,679,002
65,860,588
7,451,667
286,363,487
9,802,559
377,157,303

5,776,394
31,075,736
6,627,114
208,172,841
15,624,474
267,276,559

7,679,002
65,860,588
7,451,667
286,363,487
9,802,559
377,157,303

10
11
30
12
13
14

21,270,103
57,233,996
72,295,480
64,558,427
6,634,379
969,918
14,552,505
56,053,098
293,567,906

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

20,267,223
60,308,590
72,295,480
64,558,427
6,634,379
969,918
14,552,505
56,053,098
295,639,620

670,725,209

633,432,605

672,796,923

15
16

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

272

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020

Unit : Baht
Financial statements
in which the equity
method is applied
Note

2019

Separate
financial statements
2020
2019

Liabilities and equity
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial instiutions
17
Trade accounts payable
18
Other current payables
19
Current portion of lease liabilities 14
Current portion of financial lease
liabilities
Short-term loans from related parties 4
Other current liabilities
20
Total current liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities
14
Financial lease liabilities
Non-current provisions for employee
benefit
21
Other non-current provisions
Total non-current liabilities
Total liabilities

124,925,087
16,526,914
18,207,790
-

80,000,000
3,686,551
9,701,802
20,198,019

124,925,087
16,526,914
18,207,790
-

245,167
39,000,000
5,931,290
204,836,248

21,000,000
7,414,911
152,001,283

245,167
39,000,000
5,931,290
204,836,248

1,955,254

66,782,334
-

1,955,254

7,947,699
1,450,190
11,353,143
216,189,391

9,297,668
5,326,590
81,406,592
233,407,875

7,947,699
1,450,190
11,353,143
216,189,391

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE IMCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Unit : Baht

Note
Equity
Share capital
Authorized share capital
Issued and paid-up share capital
Premium on ordinary shares
Surplus on change of shareholding
in investment under common control
Retained earnings
Appropriated - legal reserve
Unappropriated
Other component of equity
Total equity
Total liabilities and equity

Financial statements
in which the equity
method is applied
2019

Separate
financial statements
2020
2019

22

22

23
23

250,000,000

250,000,000

250,000,000

120,000,000
279,255,971

120,000,000
279,255,971

120,000,000
279,255,971

11,018,736

-

-

8,060,010
41,117,460
(4,916,359)
454,535,818

8,060,010
5,057,717
(12,348,968)
400,024,730

8,060,010
54,207,910
(4,916,359)
456,607,532

670,725,209

633,432,605

672,796,923

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE IMCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Unit : Baht
in which the equity
method is applied
Note
2019
Revenues
Revenues from sales
Revenues from services
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales of goods
Cost of rendering of services
Distribution costs
Administrative expenses
Impairment losses on computer software
Finance costs
Total expenses
Share of profit (loss) of associate
Profit (loss) before income tax expense
Tax expense (income)

4

Separate
financial statements
2020
2019

600,827,549
129,779,573
34,484,578
765,091,700

301,951,367
70,764,451
12,629,723
385,345,541

600,827,549
129,779,573
35,136,521
765,743,643

315,524,533
85,979,215
282,051,596
60,208,176
12,235,360
6,256,136
762,255,016
99,804
2,936,488
(49,317)

165,106,753
47,899,355
184,246,673
46,635,030
6,567,896
450,455,707
(65,110,166)
(17,759,973)

315,524,533
85,979,215
282,051,596
60,208,176
12,235,360
6,256,136
762,255,016
3,488,627
(49,317)

Profit (loss) for the period
2,985,805
Other comprehensive income
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Loss on remeasurement available-forsale investments
(148,471)
Tax expense (income)
27
(29,694)
Total items that will be reclassified subsequently to
profit or loss
(118,777)

(47,350,193)

3,537,944

-

(148,471)
(29,694)

-

(118,777)

4
4

33

27

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

276

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Supplement disclosures of cash flow information :

Non-cash transactions
For the year 2020
The Company reclassified investment in associate to investments in equity instrument - related company of Baht 20.3
million.
For the year 2019
- The Company purchased intangible assets at price of Baht 0.7 million, but has not been paid.
- The Company entered into finance lease contracts for purchasing assets of Baht 2.8 million.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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1.
General information
Boutique Newcity Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered
office at 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48 (Piyavat), Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok,
Thailand.
The Company was listed on stock Exchange of Thailand in November 1987.
The Company’s major shareholders during the financial year were Pavarolavidya Group 54% shareholding.
The principal activities of the Company are engaged in garments retail business.
2.

Basic of preparation of the financial statements

2.1

Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions
(FAP); applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.
New and revised financial reporting standards are effective for annual accounting periods beginning on or
after January 1, 2020. The initial application of these new and revised financial reporting standards has
resulted in changes in certain of the Company’s accounting policies.
The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards which comprise five accounting
standards and interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
and TFRS 16 Leases and disclosed impact from changes to significant accounting policies in Note 30.
2.2

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. All
financial information presented in Thai Baht has been rounded to nearest thousand unless otherwise stated.
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2.3

Use of judgement and estimates

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of the Company’s accounting policies.
Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an
ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.
Significant judgments and estimates are as follow:
Leases

Whether an arrangement contains a lease
Whether the Company is reasonably certain to exercise extension options
Whether the Company exercise termination options
Determining incremental rate to measure lease liabilities
Trade receivables
Determining expected credit losses of trade receivables
Deferred tax assets
Recognition of deferred tax asset; availability of future taxable profit
against which deductible temporary differences and tax losses carried
forward can be utilised
Employee benefit obligations - Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions
2.4

-

The COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic affects the Company’s business activities in terms of consumer
spending, resulted in the decrease of the Company’s sales to customers. This is significantly
impacting the Company’s financial position, operating results and cash flows at present and is
expected to do so in the future. The Company’s management has continuously monitored
ongoing developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets,
provisions and contingent liabilities, and has used estimates and judgement in respect of
various issues as the situation has evolved.
At December 3 1, 2 0 2 0 , the situation of COVID-1 9 pandemic is still ongoing, resulting in
estimation uncertainty on the potential impact, therefore, the Company elected to apply
accounting guidance on temporary accounting relief measures for additional accounting options
in response to impact from the situation of COVID-19 pandemic on the following:
-

Not to account for any reduction in lease payments by lessors resulting from the coronavirus
disease 2019 situation as a lease modification, with the lease liabilities that come due in each
period reduced in proportion to the reduction and depreciation of right-of-use assets and
interest on lease liabilities recognised in each period reversed in proportion to the reduction,
with any differences then recognised in profit or loss.
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3.

Significant accounting policies

3.1 Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies at
exchange rates at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency at the
exchange rates at the reporting date.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the functional
currency using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign currency differences arising on translation are generally recognised in profit or loss.
3.2

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits
and highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a
component of financing activities for the purpose of the statement of cash flows.
3.3

Inventories

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the specific cost principle, and comprises all costs of purchase and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs to complete and to make the sale.
3.4

Investments in associates

Investments in associates in the separate financial statements of the Company are accounted for
using the cost method. Investments in associates in the financial statements in which the equity
method is applied is accounted for using the equity method.
3.5

Investment properties

Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or services
or for administrative purposes.
Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and impairment
losses.
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Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment
property. The cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and
direct labor, and other costs directly attributable to bringing the investment property to a
working condition for its intended use and capitalised borrowing costs.
3.6

Property, plant and equipment

Owned assets
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of
self-constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of
dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located, and
capitalised borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the
related equipment is capitalised as part of that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are
accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
Any gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and
equipment, and are recognised in profit or loss.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the
carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within
the part will flow to the Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount
of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant
and equipment are recognised in profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount
substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
component of an item of property plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Buildings and structures
Furniture, fixtures and equipment
Vehicles

20
5
5
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No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end
and adjusted if appropriate.
3.7 Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost less
accumulated amortisation and accumulated impairment losses.
Subsequent expenditure
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the
specific asset to which it relates. All other expenditure are recognised in profit or loss as incurred.
Amortisation
Amortisation is based on the cost of the asset.
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of
intangible assets, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected
pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for
the current and comparative periods are as follows:
Computer software

3

years

Amortisation methods and useful lives are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.
3.8 Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable
amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the assets’ value in use and fair value less
costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value
using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks
specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other
assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.
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Reversals of impairment
Impairment losses recognised in prior periods in respect of other non-financial assets are assessed at each
reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is
reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment
loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that
would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.
3.9 Employee benefits
Defined benefit plans
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by
estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods,
discounting that amount.
The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected unit
credit method.
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in
other comprehensive income. The Company determines the interest expense on the net defined benefit
liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the
beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during
the period. Net interest expense and other expenses related to defined benefit plans are recognised in profit
or loss.
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that
relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The
Company recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement
occurs.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for
the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this
amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.
3.10 Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks
specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.
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3.11 Revenue
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects
the consideration to which the Company expects to be entitled, excluding those amounts collected on behalf
of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume rebates.
Sale of goods and services
Revenue from sales of goods is recognised when a customer obtains control of the goods, generally on
delivery of the goods to the customers. For contracts that permit the customers to return the goods, revenue
is recognised to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative
revenue recognised will not occur. Therefore the amount of revenue recognised is adjusted for estimated
returns, which are estimated based on the historical data.
Revenue for rendering of services is recognised over time based on stage as the services are provided. The
stage of completion is assessed based on cost-to-cost method. The related costs are recognized in profit or
loss when they are incurred.
Dividend income
Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Company’s right to receive payments is
established.
3.12 Interest
Accounting policies applicable from January 1, 2020
Effective Interest Rate (EIR)
Interest income or expense is recognised using the effective interest method. The EIR is the rate
that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of
the financial instrument to:
- the gross carrying amount of the financial asset; or
- the amortised cost of the financial liability.
In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross
carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortised cost of
the liability. However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to
initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the
amortised cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the
calculation of interest income reverts to the gross basis.
Accounting policies applicable before January 1, 2020
Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are
incurred.
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3.13 Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised
in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other
comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax
rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of
previous years.
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and
liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the
Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets
and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when
they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its
accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors,
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is
made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable
entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or
their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available
against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date
and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.
3.14 Financial instruments
Accounting policies applicable from January 1, 2020
Financial assets and financial liabilities are initially recognised when the Company becomes a
party to the contractual provisions of the instrument.
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A financial asset and financial liability (unless it is a trade receivable without a significant
financing component or measured at FVTPL) is initially measured at fair value plus transaction
costs that are directly attributable to its acquisition or issue. A trade receivable without a
significant financing component is initially measured at the transaction price. A financial asset
and a financial liability measured at FVTPL are initially recognised at fair value.
Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at
amortised cost, fair value through other comprehensive income (“FVOCI”), or fair value
through profit or loss (“FVTPL”). The classification of financial assets at initial recognition is
driven by the Company’s business model for managing the financial assets and the contractual
cash flows characteristics of the financial assets.
Financial assets at amortised cost
The Company measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order
to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on
specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal
amount outstanding.
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate
(“EIR”) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss
when the asset is derecognised, modified or impaired.
Financial assets at FVOCI
Financial assets measured at FVOCI are carried in the statement of financial position at fair
value with net changes in fair value recognised in OCI. Dividends are recognised as income in
profit or loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the
investment. Other net gains and losses are recognised in OCI and are never reclassified to profit
or loss.
Classification and measurement of financial liabilities
Financial liabilities are classified as measured at amortised cost or FVTPL. A financial liability
is classified as at FVTPL if it is classified as held-for-trading, it is a derivative or it is
designated as such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair
value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit or loss.
Other financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective
interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognised in profit
or loss. Any gain or loss on derecognition is also recognised in profit or loss.
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Derecognition of financial instruments
The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from
the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a
transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial
asset are transferred or in which the Company neither transfers nor retains substantially all of
the risks and rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.
The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged
or cancelled, or expire. The Company also derecognises a financial liability when its terms are
modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case a
new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value. On derecognition
of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the
consideration paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is
recognised in profit or loss.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement
of financial position when, and only when, the Company currently has a legally enforceable
right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the
asset and settle the liability simultaneously.
Impairment of financial assets
For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECLs.
Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss
allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its historical credit loss
experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic
environment.
A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the
contractual cash flows.
Accounting policies applicable before January 1, 2020
Trade and other accounts receivable
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and
future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.
Investments in equity securities
Marketable equity securities, other than those securities held for trading or intended to be held to maturity, are
classified as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, subsequent to initial
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recognition, stated at fair value, and changes therein, other than impairment losses are recognised directly in
equity. Impairment losses are recognised in profit or loss. When these investments are derecognised, the
cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in profit or loss.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together
with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is
determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the
investment.
3.15

Leases

Accounting policies applicable from January 1, 2020
At inception of contact, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A
contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an
identified asset for a period of time in exchange for consideration.
The Company assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in lease
contract or the remaining period of active leases together with any period covered by an option
to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an
option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise by considering the
effect of changes in technology and/or the other circumstance relating to the extension of the
lease term.
As a lessee
At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the
Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its
relative stand-alone prices. However, for the leases of property the Company has elected not to
separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single
lease component.
The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement
date, except for leases of low-value assets and short-term leases which is recognised as an
expense on a straight-line basis over the lease term.
Right-of-use asset is measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment loss,
and adjusted for any remeasurements of lease liability. The cost of right-of-use asset includes
the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the
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commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of restoration costs,
less any lease incentives received. Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line
method from the commencement date to the end of the lease term, unless the lease transfers
ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or the cost of the
right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option. In that case the
right-of-use asset will be depreciated over the useful life of the underlying asset, which is
determined on the same basis as those of property and equipment.
The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not
paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if
that rate cannot be readily determined, the Company’s incremental borrowing rate. The lease
payments included fixed payments less any lease incentive receivable, and amounts expected to
be payable under a residual value guarantee. The lease payments also include amount under
purchase, extension or termination option if the Company is reasonably certain to exercise
option. Variable lease payments that do not depend on index or a rate are recognised as
expenses in the accounting period in which they are incurred.
The Company determines its incremental borrowing rate by obtaining interest rates from
various external financing sources and makes certain adjustments to reflect the terms of the
lease and type of the asset leased.
The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is
remeasured when there is a change in lease term, change in lease payments, change in the
estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or a change in
the assessment of purchase, extension or termination options. When the lease liability is
remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use
asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been
reduced to zero.
As a lessor
At inception or on modification of a contract that contains a lease component and one or more
additional lease or non-lease components, the Company allocates the consideration in the
contract to each component on the basis of their relative standalone prices.
When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether the lease transfers
substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this
is the case, then the lease is a finance lease; if not, then it is an operating lease.
The Company recognises lease payments received under operating leases as rental income on a
straight-line basis over the lease term as part of rental income/other income. Initial direct costs
incurred in arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset
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and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are
recognised as rental income in the accounting period in which they are earned.
Accounting policies applicable before January 1, 2020
Leased assets
Leases in terms of which the Company substantially assumes all the risk and rewards of ownership are
classified as finance leases. Vehicles acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair
value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated
depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance charges and
reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the
liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.
Leasehold rights
Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation and impairment losses.
Amortisation
Leasehold rights are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of lease period from 3 years
to 30 years.
Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of
the lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term
of the lease when the lease adjustment is confirmed.
At inception of an arrangement, the Company determines whether such an arrangement is or contains a lease.
A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of that
specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the Company
the right to control the use of the underlying asset.
At inception or upon reassessment of the arrangement, the Company separates payments and other
consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements on the basis
of their relative fair values. If the Company concludes for a finance lease that it is impracticable to separate the
payments reliably, an asset and a liability are recognised at an amount equal to the fair value of the underlying
asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made and an imputed finance charge on the liability
is recognised using the Company’s incremental borrowing rate.
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Rental income
Rental income from investment property is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of
the lease. Lease incentives granted are recognised as an integral part of the total rental income. Contingent
rentals are recognised as income in the accounting period in which they are earned.
3.16

Fair value measurement

‘Fair value’ is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the most
advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its
non-performance risk.
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for
both financial and non-financial assets and liabilities.
When one is available, the Company measures the fair value of an instrument using the quoted price in an
active market for that instrument. A market is regarded as ‘active’ if transactions for the asset or liability
take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise
the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation
technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a
transaction.
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures
assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.
The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the
transaction price - i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that
the fair value on initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither
by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique
for which any unobservable inputs are judged to be insignificant in relation to the measurement, then the
financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair
value on initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or
loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly
supported by observable market data or the transaction is closed out.
Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the
valuation techniques as follows:
Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
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-

Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input.

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different levels of
the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of
the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting
period during which the change has occurred.
3.17

Earnings per share

The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated
by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average
number of ordinary shares outstanding during the year.
3.18 Segment reporting
Segment results that are reported to the Company’s CEO (the chief operating decision maker) include items
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.
4.

Related parties

Name of entities
Key management personnel

Country of
incorporatio
n/
nationality Natural of relationships
Thai
Persons having authority and responsibility for
planning, directing and controlling the
activities of the entity, directly or indirectly,
including any director ( whether executive or
otherwise) of the Company

Mrs. Sirina Pavarolavidya
Mr. Panitarn Pavarolavidya
Mrs. Pravara Ekaraphanich
Thanara Co., Ltd.
Siratarn Co., Ltd.
Sahasin Co., Ltd.

Thai
Thai
Thai
Thailand
Thailand
Thailand

Poomkajana Co., Ltd.

Thailand

Director of related companies
Major of shareholder and director
Major of shareholder and director
Common shareholder and directors
Common shareholder and directors
Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
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Country of
incorporatio
n/
nationality Natural of relationships
Name of entities
Pupetch Co., Ltd.
Thailand Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
Chokthanee Co., Ltd.
Thailand Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
Ban-Prajuab Co., Ltd.
Thailand Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
Sirichakiat Co., Ltd.
Thailand Common shareholder and directors up to October
2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward
Varatarn Co., Ltd.
Thailand Common shareholders and directors
BTFA Co., Ltd.
Thailand Common shareholders and directors
Panivara Co., Ltd.
Thailand Common shareholders and directors
Choksamakee Co., Ltd.
Thailand Common shareholders and directors
Saha Pathana Inter-Holding Plc. Thailand Common shareholders
I.C.C International Plc.
Thailand Common shareholders
Sirinapavarolavidya Foundation Thailand Common directors
Love Mom Association
Thailand Common directors
International Fashion Business
Thailand Common directors
Technological College
The pricing policies for particular types of transactions are explained below:
Transactions
Revenue from sales
Other income
Purchase of goods
Interest expense
Key management personnel compensation
Distribution costs and administrative expenses
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Significant transactions for the years ended December 31, 2020 and 2019 with related parties were
as follows:

Related parties
Revenue from sale of goods
Sales - vehicles
Sales - investments (Note 11)
Other income
Purchase of goods
Distribution costs
Administrative expenses
Interest expense

Separate financial
statements
2020

Key management
Key management compensation
Short-term benefit
Post-employment benefit
Total key management compensation

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019

16,686
635
124,911
11,985
1,081
888

-

530
19,700
2,255
357,231
13,542
12,316
1,012

827
41
868

5,915
280
6,195

6,195
Balances as at December 31, 2020 and 2019 with related parties were as follows:

Unit : Thousand Baht

Trade accounts receivable
Related party

Separate financial
statements
2020
12,351

Other current receivables
Related parties

2,473
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Unit : Thousand Baht

Trade accounts payable
Related parties
Other current payables
Related parties

Short-term loans from
related party
Mrs. Sirina Pavarolavidya
Total

Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements

Separate financial
statements

Interest rate
(% per annum)
2020
2019
2.40-3.60

3.60

2,740

13,761

2,813

3,946

Separate
financial
statements
2020
21,000
21,000

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
39,000
39,000

Movements during the years ended December 31 of short-term loans from related party were as follows:

Short-term loans from related
party
At January 1
Increase
Decrease
At December 31

Separate financial
statements
2020
39,000
24,000
(42,000)
21,000
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Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
65,000
(26,000)
39,000
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5.

Cash and cash equivalents
Unit : Thousand Baht

Cash on hand
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - savings accounts
Total
6.

Separate
financial
statements
2020
780
4,501
495
5,776

Financial statements in which the
equity method is applied /
Separate financial statements
2019

1,200
6,478
1
7,679

Trade accounts receivable
Separate
financial
statements

Related parties
Other companies
Total
Less allowance for expected credit loss
(2019: allowance for doubtful accounts)
Net

Note
4

Expected credit loss (2019: doubtful debts)
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2020
12,351
26,186
38,537

Unit : Thousand Baht
Financial statements in
which the equity method is
applied /
Separate financial
statements
2019
71,051
71,051

(7,461)
31,076

(5,190)
65,861

2,271

3,455
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:
Unit : Thousand Baht
Separate
financial
statements
2020

Related party
Overdue:
Less than 3 months
Total
Other parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3-6 months
6-12 months
Over 12 months
Less allowance for expected credit loss
(2019: allowance for doubtful accounts)
Net

12,351
12,351

-

16,183

59,101

1,551
620
589
7,243
26,186

4,100
1,139
1,521
5,190
71,051

(7,461)
18,725

(5,190)
65,861

Credit term granted by the Company ranges mainly from 30 days to 90 days.
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7.

Other receivables
Unit : Thousand Baht

Related parties
Other receivables
Other parties
Other receivables
Accrued income
Others
Total
8.

Separate
financial
statements
2020

Note
4

Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019

2,473

530

788
3,041
325
6,627

2,986
2,916
1,020
7,452

Inventories
Unit : Thousand Baht
Separate
financial
statements
2020
213,395
358
(5,580)
208,173

Finished goods
Others
Less allowance for decline in value of inventories
Net
Allowance for decline in value of inventories
At January 1,
Increase
Decrease
At December 31,

2,519
3,061
5,580
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Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
288,682
201
(2,519)
286,364
6,147
(3,628)
2,519
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9.

Other current assets

Withholding tax
Undue output tax
Others
Total
10.

Separate
financial
statements
2020
5,140
5,757
4,727
15,624

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019

4,636
4,170
997
9,803

Other non-current financial assets
Unit : Thousand Baht

Equity instruments designated at FVOCI
Investments in equity instruments of
Listed company
Non - listed companies
- Related parties
- Other parties

534
53,103
17,648
70,751
71,285

Total
Movements during the year 2020 were as follows:
At January 1, 2020 (Note 30)
Transfer from investment in an associate to investment in
equity instrument - related company (Note 11)
Valuation adjustment
At December 31, 2020
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60,309
20,267
(9,291)
71,285
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Investment in equity instruments of non - listed companies as at December 31 2020, were as follows:
Type of
business

Related parties
Hotel
Panivara Co., Ltd.
Choksamakee Co., Ltd. Property for rent

Ownership
interest (%)

Paid-up
capital

18.66
16.68

284,000
116,000

Other parties
Others
Total
11.

Unit : Thousand Baht
Carrying
Dividend
amount
income
8,667
44,436
53,103

-

17,648
70,751

509
509

Investment in an associate

Movements during the year 2020 were as follows:
At January 1, 2020
Transfer from investment in an associate to investment in
equity instrument - related company (Note 10)
At December 31, 2020

Unit : Thousand Baht
20,267
(20,267)
-

In March 2019, the Company sold 8.49% of its 27.76% interest of the issued and paid-up capital of associate
(Choksamakee Co., Ltd.) to a shareholder of the Company at the selling price of Baht 19.7 million. This cost
accounted for using the equity method of Baht 10.8 million for the financial statements in which the equity
method is applied and are accounted for using the cost method of Baht 10.3 million for the separate financial
statements.
In September 2019, the Company sold 2.59% of its 19.27% interest of the issued and paid-up capital of an
associate (Choksamakee Co., Ltd.) to other party at the selling price of Baht 6.0 million. This cost accounted
for using the equity method of Baht 3.3 million for the financial statements in which the equity method is
applied, and accounted for using the cost method of Baht 3.1 million for the separate financial statements.
The Company recognised gain on two sales of Baht 11.6 million and Baht 12.2 million in the statement of
comprehensive income in which the equity method is applied and separate financial statements for the year
2019, respectively.
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Since sales in investment as mentioned above, resulted the Company loss its significant influence over its
investment. In order to appropriated presentation, the management changes the presentation of this investment
from investment in an associate to investment in equity instrument- related company and presents under other
non-current financial assets (Note 10), and has not prepares financial statements in which the equity method is
applied since January 1, 2020.
12.

Investment properties

Fair value of investment properties as at December 31, 2020 is as follow:
Land

Cost

72,295

Unit : Thousand Baht
Fair value
306,874

Fair values of land are appraised values the Government agency, level 2 of fair values hierarchy.
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13.

Property, plant and equipment

Buildings and
structures

Land

Cost
At January 1, 2019
Additions
Disposals
Transfer
At December 31, 2019

Furniture, fixture
and equipment

Vehicles

Unit : Thousand Baht
Assets under
construction
Total

7,480
7,480

24,675
22,290
46,965

221,217
6,153
(1,121)
8,731
234,980

15,187
2,799
(7,966)
10,020

(31,021)
1,453

Additions
Effect from TFRS 16 adoption (Note 30)

-

-

2,150
(74,052)

9
(2,799)

1,458
-

3,617
(76,851)

Lease modification (Note 14)
Disposals
Transfer
At December 31, 2020

-

46,965

12,008
1,757
176,843

(42)
7,188

(1,757)
1,154

12,008
(42)

-

7,480

304

29,744
2,730

-

-

-

298,303
11,682
(9,087)
300,898

239,630
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Accumulated depreciation
At January 1, 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At December 31, 2019
Depreciation charge for the year
Effect from TFRS 16 adoption (Note 30)
Lease modification (Note 14)
Disposals
At December 31, 2020

Buildings and
structures

Land

Furniture, fixture
and equipment

Vehicles

Unit : Thousand Baht
Assets under
construction
Total

-

24,675
281
24,956
1,117
26,073

188,811
15,451
(205)
204,057
5,787
(53,447)
2,211
158,608

14,130
668
(7,471)
7,327
1
(106)
(42)
7,180

-

227,616
16,400
(7,676)
236,340
6,905
(53,553)
2,211
(42)
191,861

Net book value
At December 31, 2019

7,480

22,009

30,923

2,693

1,453

64,558

At December 31, 2020

7,480

20,892

18,235

8

1,154

47,769

The gross amount of the Company’s fully depreciated fixed assets that was still in use as at December 31, 2020 amounted to Baht 170.9 million (2019: Baht 176.6
million).
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14.
Leases
Movements of the right-of-use assets during the year 2020 are summarised below:

Cost
At January 1, 2020
Effect from TFRS 16 adoption
(Note 30)
Additions
Lease modification
Total cost
Accumulated depreciation
At January 1, 2020
Additions
Lease modification
Total accumulated depreciation
Net

Unit : Thousand Baht
Furniture, fixture Leasehold
Buildings and equipment
rights Vehicles
Total
-

-

-

-

-

187,410
(87,124)
100,286

20,605
3,448
(10,991)
13,062

6,634
(6,634)
-

2,693
2,693

217,342
3,448
(104,749)
116,041

36,880
(17,738)
19,142
81,144

4,987
(2,211)
2,776
10,286

1,293
(1,293)
-

557
557
2,136

43,717
(21,242)
22,475
93,566

Lease liabilities at December 31, 2020, were as follows:

Within 1 year
1 - 5 years
Total

Minimum lease
payments
22,466
69,886
92,352

Interest
(2,268)
(3,104)
(5,372)

The following are the amounts recognised in profit or loss for the year 2020
Depreciation of right-of-use assets
Interest expense on lease liabilities
Discount from temporary relief measures
Expense relating to short-term lease
Variable lease payments based on sales
Total
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Unit : Thousand Baht
Present value of minimum
lease payments
20,198
66,782
86,980
Unit : Thousand Baht
43,717
4,118
(14,260)
68,904
2,840
105,319
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15.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2020 and 2019 were as follows:

Separate financial statements
2020
Assets
Liabilities
Total
Set off of tax
Net deferred tax assets

51,510
(17,339)
34,171

(17,339)
17,339
-

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
Assets
14,651
(98)
14,553

2019

Liabilities
(98)
98
-

Movements in deferred tax assets and liabilities during the year 2020 were as follows:
At
January 1,
2020

Deferred tax assets
Trade accounts receivable
1,038
Inventories
504
Other non-current financial assets
(2019: Other long-term investments) 1,229
Intangible assets
2,447
Lease liabilities
Provision for employee benefit
obligations
1,342
Difference from recognition of revenue
and cost of sales
8,091
Loss carry forward
Others
Total
14,651

Unit : Thousand Baht
(Charged) / Credited to:
Other
At
Profit or
comprehensive December 31,
loss
income
2020
455
612

-

1,493
1,116

17,396

1,858
-

3,087
2,447
17,396

270
2,890
12,312
1,066
35,001
307

1,612
1,858

10,981
12,312
1,066
51,510
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Deferred tax liabilities
Right-of-use
Others
Total
Net
16.

At
January 1,
2020
(98)
(98)
14,553

(16,844)
(397)
(17,241)
17,760

Other non-current assets

Deposits
Total
17.

Unit : Thousand Baht
(Charged) / Credited to:
Other
At
Profit or
comprehensive December 31,
loss
income
2020

Separate financial
statements
2020
45,282
45,282

Overdrafts and short-term loans from financial institutions

Bank overdrafts
Short-term loans from financial
institutions
Liabilities under trust receipts
Total

Separate financial
statements
2020
80,000
80,000

-

1,858

(16,844)
(495)
(17,339)
34,171

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
56,053
56,053
Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
33,587
90,000
1,338
124,925

As at December 31, 2020 the Company had unutilised credit facilities totaling Baht 434.2 million (2019:
Baht 422.0 million).
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18.

Trade accounts payable

Note
Related parties
Other parties
Total
19.

4

2,740
947
3,687

13,761
2,766
16,527

Other payables

Note
Accrued operating expenses
Others
Total
20.

Separate financial
statements
2020

Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019

Separate financial
statements
2020

4

16,984
2,718
19,702

Other current liabilities

Advance received from customers
Withholding tax payable
Others
Total

Separate financial
statements
2020
4,908
559
1,948
7,415
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Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
15,666
2,542
18,208
Unit : Thousand Baht
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
4,004
650
1,277
5,931
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21.

Non-current provisions for employee benefits

The Company operates defined benefit plan based on the requirement of Thai Labor Protection Act B.E. 2541
(1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.
The defined benefit plan exposes the Company to actuarial risks, such as longevity risk and interest rate risk.
Movement in the present value of the defined benefit obligations:
Unit : Thousand Baht

At January 1,
Recognised in profit or loss
Current service cost and interest on obligations
Recognised in other comprehensive income
Actuarial losses (gains)
Others
Receipt transferring
Benefits paid
At December 31,

Separate
financial
statements
2020
7,948

Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
6,692

1,350

1,224

-

(1,073)

9,298

1,239
(134)
7,948

Actuarial assumptions
The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted
averages):

Discount rate
Future salary growth

Separate
financial
statements
2020
1.49
-

Unit : %
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements
2019
1.47
-

Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables.
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Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other
assumptions constant, would have affected the defined benefit obligations by the amounts shown below:
Increase

At December 31, 2020
Discount rate (1% movement)
Future salary growth (1% movement)
22.

Unit : Thousand Baht
Decrease

(717)
820

820
-

Share capital

Authorised
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares
Issued and paid-up
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares
Share premium

2020

Unit : Thousand Baht
2019
Number
Amount

Par value
per share (in Baht)

Number

10

25,000

250,000

25,000

250,000

10

25,000

250,000

25,000

250,000

10

12,000

120,000

12,000

120,000

10

12,000

120,000

12,000

120,000

Amount

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”).
Share premium is not available for dividend distribution.
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23.

Reserves

Reserves comprise appropriations of profit and/or retained earnings.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less
than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal
reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The
legal reserve is not available for dividend distribution.
Other component of equity
Fair value reserve
Year 2020
The fair value reserve comprise the cumulative net change in the fair value of equity securities designated at
FVOCI.
Year 2019
The fair value changes in available-for-sale investments comprises the cumulative net change in the fair
value of available-for-sale investments until the investments are derecognised or impaired.
24.

Segment information

The Company has four reportable segments, as described below, which are the Company’s strategic
divisions. The chief operating decision maker (CODM) reviews internal management reports on at least a
quarterly basis. The following summary describes the operations in each of the Company’s reportable
segments.
•
•
•
•

Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4

Domestic retail
Online
Foreign retail
Uniform
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Information about reportable segment:
The Company’s operations mainly involve boutique retail business. Management considers that the financial information of the Company by business segments is as follows:

Revenues from sales and services
Cost of sales and services
Segment profit before income tax

Domestic retail
2020
2019
214,430 558,111
117,606 292,284
96,824 265,827

Online
2020
2019
78,776 30,366
41,846 16,217
36,930 14,149

Foreign retail
2020 2019
5,672 11,712
2,979 6,472
2,693 5,240

Unallocated amounts of revenue and expenses:
Other income
Distribution costs
Administrative expenses
Impairment losses on asset
Financial cost
Tax (expense) income
Profit (loss) for the period
Segment assets as at 31 December
Segment liabilities as at 31 December
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Uniform
Others
2020
2019 2020 2019
70,764 129,780 3,073 638
47,899 85,975 2,675 556
22,865 43,805 398
82

Unit : Thousand Baht
Total reportable segments
2020
2019
372,715
730,607
213,005
401,504
159,710
329,103
12,630
(184,247)
(46,635)
(6,568)
17,760
(47,350)
633,433

35,137
(282,052)
(60,208)
(12,235)
(6,256)
49
3,538
672,797

233,408

216,189
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In the year 2020, the management changed the business segment information in order to in accordance with
management interest at present.
Geographical segments
The Company operate principally in Thailand.
25.

Other income
Unit : Thousand Baht
Financial statements

Note

Separate financial

in which the equity

statements

method is applied

2020

Rental income

2019

2019

6,587

8,559

8,559

Compensation from insurance policy

-

3,947

3,947

Gain on sale of investment in associate 11

-

12,245

11,593

Gain on disposal of equipment

-

1,991

1,991

Gain on exchange rate

505

1,477

1,477

Dividend income

509

859

859

Others

5,029

6,059

6,059

Total

12,630

35,137

34,485
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26.

Expenses by nature

Purchases of finished goods
Rental expense
Employee benefit expenses
Sales supporting expenses
Depreciation
Sales promotion expenses
Utility expenses
Credit card fee
Property tax expenses
Supply expenses
27.

Separate
financial
statements
2020
213,006
59,285
73,805
38,631
36,476
3,363
5,542
2,412
657
3,476

Income tax expense (income)
Separate
financial
statements
2020

Income tax recognised in profit or loss
Current tax expense
Current year
Deferred tax expense
Movements in temporary differences
(17,760)
Total
(17,760)
Income tax recognised in other comprehensive income
Fair value changes in investments
(1,858)
Defined benefit plan actuarial gains (losses)
Total
(1,858)
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Unit : Thousand Baht
Financial statements in which the
equity method is applied / Separate
financial statements
2019
401,504
155,084
82,982
45,830
16,401
7,157
7,384
7,090
6,848
4,497
Unit : Thousand Baht
Financial statements in which the
equity method is applied /
Separate financial statements
2019
598
(647)
(49)
(30)
215
185
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Reconciliation of effective tax rate

Profit (loss) before income tax expense
Income tax using the Thai corporation tax rate
Tax effect of income and expenses that are not
taxable income or not deductible in
determining taxable profit, net
Expenses not deductible for tax purposes
Total income tax expense (income)
28.

20

2020
(65,110)
(13,022)

Unit : Thousand Baht
Rate
(%)
2019
3,489
20
698

27.3

(3,666)
(1,072)
(17,760)
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(1,079)
(49)

Rate
(%)

(1.4)

Earnings per share

The calculations of basic earnings per share for the years ended December 31, 2020 and 2019 were based
on the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary
shares outstanding during the years as follows:
Unit : Thousand Baht/
Thousand shares
2020
2019
Profit (loss) attributable to ordinary shareholders of the Company (basic)
Number of ordinary shares outstanding
Earnings (loss) per share (basic) (in Baht)
29.

(47,350)
12,000
(3.95)

3,538
12,000
0.29

Dividends

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on August 4, 2020, the shareholders
approved the payment of dividends of Baht 0.15 per share, totaling Baht 1.8 million.
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 22, 2019, the shareholders
approved the appropriation of dividend of Baht 0.70 per share, totaling Baht 8.4 million.
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30.

Cumulative effects of changes in accounting policies due to the adoption of new financial
reporting standards
As described in Note 2. 1 to the financial statements, during the current period, the Company has adopted
financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of initially
applying these standards is recognised as an adjustment to retained earnings as at January 1, 2020. Therefore,
the comparative information was not restated.
The impacts from changes in accounting policies due to the adoption of these standards are presented as
follows:

Statement of financial position
Assets
Non-current assets
Other long-term investments
Other non-current financial assets
Property, plant and equipment
Leasehold rights
Right-of-use assets
Liabilities and equity
Current liabilities
Current portion of financial lease liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Financial lease liabilities
Other non-current provisions
Lease liabilities

December 31,
2019

60,309
64,558
6,634
-

Unit : Thousand Baht
The impacts of
Financial reporting
standards related to
January 1,
financial nstruments TFRS 16
2020

(60,309)
60,309
-

(23,298)
(6,634)
217,343

60,309
41,260
217,343

245
-

-

(245)
32,925

32,925

1,955
1,450
-

-

(1,955)
2,886
153,800

4,336
153,800

30.1 Financial instruments
The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with TFRS 9 as at
January 1, 2020, and with the carrying amounts under the former basis, are as follows:
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Unit : Thousand Baht
Carrying
amounts under
the former basis

Financial assets as at January 1,
2020
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Other non-current financial assets
- Investment in equity instruments
of listed company
- Investment in equity instruments
of non-listed companies
Other non-current assets
Total financial assets

Classification and measurement in accordance
with TFRS 9
Fair value through
other comprehensive
Amortised
income
cost
Total

7,679
73,313
4,636

-

7,679
73,313
4,636

7,679
73,313
4,636

614

614

-

614

59,695
56,053
201,990

59,695
60,309

56,053
141,681

59,695
56,053
201,990

As at January 1, 2020, the Company has not designated any financial liabilities at fair value through profit or loss.
30.2

Leases

Upon initial application of TFRS 16 the Company recognised lease liabilities previously classified as operating
leases at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’ s incremental
borrowing rate at January 1, 2020. For leases previously classified as financial leases, the Company recognised
the carrying amount of the right-of-use assets and lease liabilities based on the carrying amounts of the lease
assets and lease liabilities immediately before the date of initial application of TFRS 16.
Unit : Thousand Baht
Operating lease commitments as at December 31, 2019
214,367
(31,874)
Less short-term leases
118,879
Add option to extend lease term
(104,967)
Less contracts reassessed as service agreements
Less deferred interest expense
(11,880)
Increase in lease liabilities due to TFRS 16 adoption
184,525
Add liabilities under financial lease agreement as at December 31, 2019
2,200
Lease liabilities as at January 1, 2020
186,725
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Unit : Thousand Baht

The above lease liabilities comprise of:
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities

32,925
153,800
186,725

The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at January 1, 2020 are summarised below:
Unit : Thousand Baht
187,411
20,605
6,634
2,693
217,343

Building
Furniture and fixture
Leasehold rights
Vehicle
Total right-of-use assets

31.
Financial instruments
31.1 Financial risk management policies
Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system
of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the
cost of managing the risks.
a)
Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a
counterparty to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they
fall due.
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables,
deposits with banks and other financial instruments. The maximum exposure to credit risk is
limited to the carrying amounts as stated in the statement of financial position.
b)
Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents
deemed adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the
effects of fluctuations in cash flows.
The following table are the remaining contractual maturities of financial liabilities at the
reporting date. The amounts are gross and undiscounted and include contractual interest
payments and exclude the impact of netting agreements.
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At December 31, 2020
Overdrafts and short - term loans
from financial institutions
Trade and other current payables
Short - term loans
Lease liabilities
c)

Carrying
amount

1 year
or less

80,000
23,388
21,000
86,980
211,368

80,000
23,388
21,000
22,466
146,854

Unit : Thousand Baht
Contractual cash flows
More than 1 More than 2
year but less years but less
than 2 years
than 5 years
Total
20,429
20,429

49,457
49,457

80,000
23,388
21,000
92,352
216,740

Market risk

The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and
currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties.
The Company does not hold or issue derivatives for speculative or trading purposes.
c.1)

Foreign currency risk

The Company is not significantly exposed to foreign currency risk relating to purchases and
sales which are denominated in foreign currencies.
c.2)

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results
of the Company’s operations and its cash flows.
Unit : Thousand Baht
Exposure to interest rate risk at December 31, 2020
Financial instruments with variable interest rates
Financial assets

4,996

Financial liabilities

(101,000)

Net

(96,004)
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Sensitivity analysis
A reasonable possible change of 0.5% in interest rates at the reporting date would have
increased (decreased) profit or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all
other variables, in particular foreign currency exchange rates, remain constant.
Unit : Thousand Baht
Profit or loss before tax
0.5 % increase

(480)

0.5 % decrease

505

31.2

Fair values

Fair values of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost if the
carrying amount is a reasonable approximation of net book value.
Financial assets measured at fair value in the statements of financial position as follows:
Unit : Thousand Baht
December 31, 2020

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Financial assets measured at fair value
Investments in equity instruments of
Listed company
Non - listed companies

32.

534

-

-

534

-

-

70,751

70,751

534

-

70,751

71,285

Capital management

The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and
market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on
capital, which the Company defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity,
excluding non-controlling interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
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33.

Commitment and contingent liabilities

33.1 As at December 31, 2020, the Company has guarantee for overdraft lines to financial institutions
for certain related companies amounting to totaling Baht 11.0 million (2019: Baht 36.0 million).
33.2 As at December 31, 2020, the Company has contingent liabilities for letters of guarantees with several
financial institutions, principally guarantee for lease agreements and of guarantee for utilities totaling Baht 10.3 million
(2019 : Baht 12.1 million).
33.3 On July 9, 2015, the Company has entered into the service agreement with a local company in order
to get consulting services on implementation and integrating programs development, total fee of this agreement
is Baht 13.1 million. Presently, the Company paid up fee and other service together of Baht 12.2 million. This
amount was recorded under intangible assets.
On August 31, 2018, The Company as plaintiff sued a counterparty and another company as defendants, the
allegation about service provider has breached of contract. The Company claimed to return paid up amount and
recover damages totaling of Baht 35.2 million, plus interest 7.5% of Baht 33.1 million since prosecution date
till the claim amount is fully paid.
On January 29, 2019, defendants entered a plea and counterclaimed the Company, the allegation about plaintiff
intended to do infringement. Defendants requested plaintiff to withdraw the prosecution and claimed for Baht
48.7 million plus interest 7.5% of this amount since prosecution date till the claim amount is fully paid.
On April 2, 2019, the Company submitted the requisitions to the Civil Court to withdraw the counterclaim
from defendants.
At present, the case is in the Civil Court proceeding.
According to the mentioned lawsuit, the Company fully provided impairment on the computer software and
recognized as expense of Baht 12.2 million in profit and loss for the first quarter of the year 2019.
34.

Financial statements approval

Board of Directors of the Company has approved these financial statements on February 25, 2021.
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Summary on the Company’s Financial status
(Unit : Thousand Baht)
2020

2019

2018

2017

633,433

670,725

728,987

808,463

233,408
400,025
372,716
385,346
159,710
(47,350)
(3.95)

216,189
454,536
630,608
765,092
363,588
2,986
0.25

269,777
459,210
815,649
855,745
375,446
10,999
0.92

353,649
454,813
780,742
815,979
340,275
8,642
0.72

2020

2019

2018

(12.29)
(8.98)
(11.08)
(3.95)
0.00*
33.70

0.39
1.31
0.65
0.25
0.15
38.02

1.29
2.69
2.41
0.92
0.70
38.29

For the year ended 31st December
Total assets
Total liabilities
Shareholder’s equity
Income from sales
Total income
Gross profit
Net profit
Earning per share (Baht)

Financial Ratio

For the year ended 31st December
Net Profit margin
Return on asset
Return on equity
Earnings per share
Dividend per Share
Book Value per Share
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2017
1.06
2.49
1.90
0.72
0.50
37.57

Explanatory note and analysis of the statement of financial position, the result of operation and
the consolidated financial statements
1. Overview of the business operation
For the year 2020, as for the separate financial statement, the Company gained total income
in the amount of 385.35 Million Baht decreased from the preceding year by 49.68% and net loss in
the amount of 47.35 Million Baht. And in the year 2020, the company has no associated company.
Therefore, financial statements are not prepared in which the equity method is applied.
2. Result of operation
The revenue from sales of the Company as for the separate financial statement was 385.35
Million Baht, decrease from the preceding year by 380.40 Million Baht or 49.68%, the revenue from
sale amount of 301.95 Million Baht, decrease from the preceding year by 298.88 Million Baht or
49.74%, the revenue from services of the Company was 70.76 Million Baht, decrease from the
preceding year by 59.01 Million Baht or 45.47% due to the coronavirus epidemic situation (Covid19) since January 2020, tourists are unable to enter the country. Until March 2020, the government
has issued spacing measures (social distance) and order to closure of various locations including
to refrain from traveling, causing unexpected changes in daily life. This affects sales of retail
stores in shopping centers and department stores. As well as the decision to order products for
corporate staff uniforms slowed down. The company has adjusted more online sales channels
and created new products for the COVID-19 situation, including cloth masks, personal protective
equipment (PPE) both single use and 20-times use, and special dental reflector robe. However, it
cannot increase sales to replace the lower sales. The company has other income decrease from
the preceding year by 22.51 Million Baht or 64.06% due to the preceding year had revenue from
the sale of investment properties and investments.
The company’s gross profit was 159.71 Million Baht or 42.85%, (gross margin of the
preceding year was 45.05%) decrease from the preceding year by 169.39 Million Baht due to the
decrease of sales.
The total selling and administrative expenses of the Company were 237.45 Million Baht, a
decrease from the preceding year by 123.30 Million Baht or 34.18%
- the selling expenses decreased by 97.80 million baht; the company tried to reduce the
rental fee by asking for discounts from the landlord. As the number of customers in
each location decreases due to the epidemic situation and consider closing the
unprofitable selling point. In addition, adjusted new employee structure to comply with
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various standards with the government announcement. The company has increased
communication and advertising budget for the new online sales channels to sales
support.
- Administrative expenses decreased by 13.57 million baht. Due to adjusted new
employee structure.
- The financial cost increased by 0.31 million baht from new calculate for rental fee in
accordance with TFRS16 standards by 2.52 million baht, while the interest expense for
overdraft and short-term loan was decrease by 2.21 million baht.
The rate of remuneration to the shareholders in this year was at (11.08), in comparison to
0.65 in 2019.
3. Financial status
Assets
As of the year-end of 2020, total assets of the Company were in the amount of 633.43 Million
Baht, a decreased from the preceding year by 39.36 Million Baht or 5.85%. The Company had the
current assets decreased for 109.88 Million Baht or 29.13%, the non-current assets decreased for
70.52 Million Baht or 23.85%.
The current assets decreased, mainly due to the decrease of Inventories by 78.19 Million
Baht due to the coronavirus outbreak (Covid-19), which made purchasing consideration lower,
while inventory is drained by online sale increased. The trade accounts receivable decreased by
34.78 Million Baht due to the payment from the major receivables of 2019 and in 2020 sales and
large receivable decreased. Average debt collection period was 47.46 days, in comparison to
36.44 days in 2019.
The non-current assets increase, mainly due to the adoption of accounting policies that are
applicable to the financial statements for the accounting period beginning on or after January 1,
2020, the Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS16). As of December 31, 2020, the right-ofuse assets amounted to 93.57 million baht and the deferred tax assets increased by 19.62 million
baht due to the Company's operating loss while the non-current assets decreased as below:
- property, plant and equipment decreased by 16.79 million baht from the depreciation
- other non-current assets decreased by 10.77 million baht due to the return of deposit
from shopping center due to the closure of Shops.
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- from classification and measurement and the value of financial assets in accordance
with The Financial Reporting Standard No. 9, the company has reclassified investments
in associated and other long-term investment. Investment in equity securities of nonlisted companies – related parties’ amount of 60.31 million baht and investment in equity
securities of non-listed companies – other businesses amounting of 20.27 million baht
and measured at fair value due to the investment value decreased by 9.29 million baht,
which was included under other non-current financial assets.
In the Board of Directors' meeting on March 13, 2020, the Board of Directors has considered
and resolved to approve the withdrawal of Choksamakkee Company Limited from being an
associated company. Since the shareholding proportion is not in the scope of being an associated
company from the sale of 300,000 shares in September 2019 to third parties, equivalent to 2.59%
of the total equity interest, 19.27% of the issued and paid-up capital. The total cost for the financial
statements in which the equity method is applied 3.3 Million Baht and 3.1 Million Baht for the
separated financial statement method. Total sell price 6.00 Million Baht
4. Liquidity and sufficiency of capital
Liquidity
In 2020, cash and equivalent to cash of the Company were for 5.78 Million Baht, decrease
1.90 Million Baht in the preceding year as appeared in the following essence.
Cash flow receivable from the Company’s operation was at 93.35 Million Baht, cash flow
used for purchase equipment 3.62 Million Baht, purchase right-of-use assets amounting to 3.45
Million Baht and purchase intangible assets for 1.29 Million Baht. The fund-raising activities
decrease 24.54 million baht, mainly from repayment bank overdraft and short-term loans from the
financial institutions total 44.93 Million Baht and repayment shot-term loans from related parties
total 42.00 million baht and paid the lease liabilities of 16.11 Million Baht cash paid to the financial
cost in the amount of 6.57 million baht, and dividend payment 1.80 million baht. Cash flow received
from short-term loans from related parties total 24.00 Million Baht. The company had the liquidity
ratio and cash cycle by 1.76 times, at 453.86 day in comparison by 1.84 times, at 266.91 day in
2019, the quick turnover ratio was at 0.39 time and in comparison to 0.44 times in 2019. The overall
liquidity ratio in 2020 decreased from the preceding year.
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Source of capital
Total liabilities
As of the year-end of 2020, total liabilities of the Company were at 233.41 Million Baht,
increased from the preceding year by 17.22 Million Baht or 7.96%. Such increased liabilities
include non-current liabilities increased by 70.05 Million Baht due to the adoption of accounting
policies that are applicable to the financial statements for the accounting period beginning on or
after January 1, 2020, the Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS16) – leases. As a result,
lease liabilities increased by 66.78 Million Baht, while finance lease liabilities decreased by 1.96
Million Baht, other non-current liabilities increased 3.98 million baht and non-current liabilities for
employee benefits increased by 1.35 million baht. While the current liabilities decreased by 52.83
Million Baht due to repayment of bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
44.93 Million Baht, repayment short-term loans from individuals and related businesses of 18.00
Million Baht and trade payables decreased by 12.84 Million Baht. While the lease liabilities due
within one year (TFRS16) increased by 20.20 Million Baht, other current payables increased by
1.49 Million Baht and other current liabilities increased by 1.48 Million Baht. The ratio of liabilities to
shareholders’ equity was 0.58 times, in comparison with 0.48 times in 2019. Accordingly, the
Company had capability to repay the debt.
Shareholders’ equity
As of the year-end of 2020, the Company had total shareholders’ equity at 400.02 Million
Baht, decrease from the preceding year by 56.58 Million Baht or 12.39% because in 2020 the
Company gained loss for the year for 47.35 Million Baht and paid dividend 1.80 Million Baht, and
other component of equity decrease by 7.43 Million Baht due to the change in the fair value of
equity instruments.
Suitability of the capital structure
The ratio of liabilities to shareholders’ equity in 2020 was better at 0.58 times, in
comparison with 0.48 times in 2019. The financial institution approved a credit limit in total amount
of 516.51 Million Baht and credit limit from related parties total amount of 21.00 Million Baht. As of
31 December 2020, such credit limit has been used in the amount of 101.00 Million Baht and its
balance was for 434.20 Million Baht which was sufficient to be the current fund.
5. Obligations in relation to liabilities and management of burden out of financial statement
The Company would like to clarify in the additional issues as follows:
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- The Company has not had a significant change after the date of financial statement
that would impact to the Company’s financial position and result of operation.
- The Company has not had restructuring of shareholding of affiliate companies that
would impact to the Company’s operation.
- The company has contingent liabilities
1. As of December 31, 2020, the company has overdraft guarantees for many
financial institutions to some related companies totalling 11.0 million baht (2019: 36.0 million baht)
2. As of December 31, 2020, the company has contingent liabilities from the
Bank letter guarantees with several financial institutions, most of which are guarantees of lease
contracts with several companies and guarantees for utilities in the amount of 10.3 million baht
(2019: 12.1 million baht)
2. On 9 July 2015, the company entered into an agreement with a local
company. To receive services and advice regarding the installation of the web application system
(Software contract) agreed to pay the service fee in the amount of Baht 13.1 million. Currently, the
company has paid according to the contract and others In the total amount of 12.2 million baht.
The Company recorded all intangible assets.
On 31 August 2018, the Company filed a lawsuit against the contracting
party of a service provider and another domestic company. Because the service provider broke
the contract Causing the company to be damaged. The company claims to pay back all the
damages together with damages from both the defendants in the amount of 35.2 million baht and
interest of 7.5 percent per annum from the principal of 33.1 million baht from the date of the lawsuit
until the day the defendants paid the company completely.
On January 29, 2019, the defendant submitted an answer and counterclaim
the company. By claiming that the company intentionally breached the contract and requested the
court to dismiss the case. And the company is responsible for damages to both the defendants in
the amount of 48.7 million baht including interest at 7.5 percent per annum from the said principal
from the counterclaim to the date the company paid all the defendants.
On 2 April 2019, the company submitted an answer to counterclaim the two
defendants by rejecting the counterclaims of both defendants altogether and asked the court to
adjudicate lifting the counterclaims of both defendants.
At present, the said case is pending the consideration of the Civil Court.
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From the dispute regarding the above agreement the company therefore
considered to set up an allowance for impairment of the program and recorded expenses in the
amount of 12.2 million baht in the financial statements for the year ended 31 December 2019.
6. Factors or situation likely to affect the Company’s financial position or operation in the future
6.1 Investment in business expansion and sales channels
The company continually considers investing through sales channels. To be appropriate
with the current situation and forecast future events. To reach and serve as many customers as
possible. The management team has worked very carefully in considering the performance of each
channel and point of sale in order to maximize the benefits.
6.2 Imported products from abroad
In 2020, due to the coronavirus outbreak (Covid-19), the company has delayed
purchases of imported goods from abroad. Therefore considered to be able to control the risk.
6.3 Interest rate change affect the financial costs and cash flow of the company.
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Juristic Persons holding a 10% stake onwards of its shares.
1. Panivara Co., Ltd. is engaged in real estate business.
Its head office is located at 1112/53-75 Soi Piyawatchara, Sukhumvit Rd.,
Pra Khanong Sub-District, Klongtoey District, Bangkok
Tel. 0-2390-0019 Fax: 0-2381-1656
Current paid-up capital : 284 million baht
2. Choke Samakee Co., Ltd. is engaged in construction contractor business.
Its head office is located at 188 Soi Ladpraw, Wangthonglang Sub-District,
Bangkapi District, Bangkok
Tel. 0-2539-0875 Fax: 0-2933-1431
Current paid-up capital : 116 million baht
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Ms.Kannika Wipanurat
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CPA registration No.7305
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Related parties
- Juristic persons that have benefits and connected transactions
Refer to Note 4 to the financial statements.
- Major shareholders of juristic persons having interests and connected transactions
(Attachment 5.5 in Form 56-1)
- Information on the position of executives in associates and related companies
(Attachment 2 in Form 56-1)
The particular between the company is the particular that gives high benefit with the
company and the particular that may arise through business procedure under the market condition
such as, fix the price-sell-buy and volume, terms, interest rate and etc. Which has been approved
by the board of director.
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