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นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท  

  

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน)   ประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งในประเทศ  คา้ส่งต่างประเทศ         

มีการนําเขา้สินคา้จากต่างประเทศ และบริการออกแบบรับสังตดัพิเศษสําหรับองค์กร (UNIFORM) ทงัใน  

แ ล ะ ต่ างป ระ เท ศ ค ร บ ว งจร  ภ ายใ ต้ สิ น ค้ าแ บ รน ด์ต่ างๆ  คื อ  GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, 

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

และ UNIFORM MEDGRADE 

เป็นเวลากว่า  ปี บริษทัฯ ได้รับการยอมรับจากลูกคา้มาเป็นเวลานานว่าผลิตภณัฑ์ของบริษทัมี

คุณภาพดี  ราคาเหมาะสม  ส่งมอบตรงเวลา  และมีบริการทีดีทงัก่อนและหลงัการขาย  บริษทัมีร้านสาขารวม  

 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสินคา้ชนันาํ  จาํนวน  แห่ง  อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล โรบินสันและเดอะมอลล์ เป็น

ตน้  และมีขายในประเทศเพือนบา้น (AEC) อาทิ ประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว และเวียดนาม เป็นตน้ อีกทงัยงั

ได้รับไวว้างใจในการออกแบบ และตัดเย็บเครืองแบบองค์กรต่างๆ ทงัในและนอกประเทศมากกว่า  

องค์กร  ตลอดจนมีการเพิมช่องทางการขายออนไลน์ เพือรองรับวิถีการดาํเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

ของลูกคา้ 

 ทงันี ในปี  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า  (Covid- ) 

ตงัแต่เดือนมกราคม ส่งผลให้นักท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม  รัฐบาล

ได้ออกมาตรการเวน้ระยะห่าง สังปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนั

เปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้   ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า และ

ห้างสรรพสินคา้ ทาํให้บริษทัมีการทบทวนนโยบายในการพิจารณาผลการดาํเนินงานเป็นรายจุดขาย และปิด

จุดขายทีไม่สามารถทาํกาํไรได ้และดาํเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศูนยก์ารคา้เดียวกนั ให้เหลือเพยีงจุด

ขายทีมีผลการดาํเนินงานทีดี และมีการเปลียนแปลงรูปแบบร้านเดิมเป็นแบบ  MULTIBRND STORE โดยใช้

ชือร้าน “A’MAZE”  ซึงมีเป็นการรองรับหลายกลุ่มลูกคา้ในสถานทีเดียวกนั  นอกจากนีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ Covid-   ยงัส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนักงานขององคก์ร ให้ชะลอการ

สังซือลง   ในขณะเดียวกนับริษทัไดม้ีการปรับตวัโดยการขยายและเพิมช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และ

มีการพฒันาสินค้าใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-   อันได้แก่ หน้ากากผา้ เสือ

อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียวและใชไ้ด ้  ครัง และเสือคลุมสะทอ้นนาํพเิศษสาํหรับ

ทนัตแพทย ์เป็นตน้ และในปี  บริษัทฯ ได้พิจารณาถอดบริษัท โชคสามคัคี จาํกัด ออกจากการเป็น

บริษทัร่วม ดงันนังบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ มีรายไดร้วม 385.35 ลา้นบาท  มีผลขาดทุน .  ลา้น

บาท   
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 

  เป้าหมายหลกั คือ เป็นปีแห่งการเปลียนแปลง พัฒนา ลองทําสิงใหม่โดยไม่มีข้อแม้  ประกอบดว้ย 

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

ประสิทธิภาพสูงสุด   

 พัฒนา ทกัษะและกระบวนการขาย ONLINE  และทดลองวิธีการให้บริการทีรองรับวิถีชีวิตใหม่

ของลูกคา้ 

 พัฒนา สินคา้หมวดสุขภาพ สาํหรับบุคคลกรทางการแพทยแ์ละเสืออปุกรณป้์องกนัส่วนบุคคล

การเพอืการดาํเนินชีวติอย่างปลอดภยั 

 ลด ตน้ทุนในการบริหารจดัการ รวมถึงบริหารตน้ทุนสินคา้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

     นอกเหนือจากนี  บริษทัยงัคงยดึถือการดาํเนินงานภายใตจ้ริยธรรมธุรกิจ มีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และเผยแพร่ไปสู่คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพราะธุรกิจจะอยูไ่ดต้อ้งมีจริยธรรม  

คุณธรรมทีดี  เป็นทีเชือถือและยอมรับได ้อนัเป็นผลให้บริษทั มีความเจริญกา้วหนา้อย่างมนัคง และยงัยนื 

 

มูลค่าการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี 

มูลค่าการจาํหน่าย 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

พนับาท % พนับาท  พนับาท  พนับาท % 

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

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

  เบ็ดเตลด็ 12,630 3.28 34,485 4.51 40,096 4.69 

  รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 379,673 98.53 753,380 98.47 832,339 97.26 

  มูลค่าขายจาํหน่ายในต่างประเทศ 5,672 1.47 11,712 1.53 23,406 2.74 

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

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

4.87 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ตลาดการคา้ปลีกแฟชนั มีการแข่งขนัทีสูง และความตอ้งการของลูกคา้มีการเปลียนแปลงตาม

สถานการณ์และวาระโอกาสต่างๆ  ทงันีดว้ยบริษทัดาํเนินกิจการมากว่า  ปี แบรนดสิ์นคา้เป็นทีรู้จกัอยา่ง

แพร่หลาย  มกีลุ่มลูกคา้ประจาํทงัคนไทยและชาวต่างชาติทีทราบถึงคุณภาพของวตัถุดิบและการจดัเยบ็ ซึง

ลูกคา้ทราบถึง คุณค่าของสินคา้ทีแตกต่าง และรักในแบรนดสิ์นคา้อยา่งยาวนาน 

 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-  ในปี  เป็นปีทียากต่อการคาดการณ์

สถานการณ์ทีจะเกิดขึน จากนโยบายของรัฐบาลในการปิดสถานทีชวัคราวและการเวน้ระยะห่างทางสังคม 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญท่งัแบรนดสิ์นคา้ในประเทศและแบรนดสิ์นคา้นาํเขา้ต่างๆ จากต่างประเทศจึงหนัมา

ทาํการตลาดและขายสินคา้ทางออนไลน์เพมิขึนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงทงัดา้น

การตลาด ดา้นราคา การขนส่งและการให้บริการทีรวดเร็ว บริษทัฯ จึงตอ้งพยายามขยายช่องทางการขายไปยงั

กลุ่ม Market place เพมิขึน พร้อมทงัสือสารถึงความแตกต่างของ คุณภาพ และการสวมใส่ทีเหมาะสมกบัการ

ดาํเนินชีวิตปัจจุบนั อกีทงัตอ้งศึกษา พฒันา และจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพอืใชส้วมใส่ป้องกนัโรค   เช่น 

หนา้กากผา้ ชุด PPE  เสือคลุมกนัการสะทอ้นนาํทีสามารถสวมใส่ไดใ้นหลากหลายกลุ่มอาชีพ  เป็นตน้  อกีทงั

ยงัศึกษากิจกรรมทีลูกคา้ให้ความสนใจ อาทิเช่น สินคา้เกียวกบัสุขภาพ หรือการให้ความสาํคญัต่อสิงแวดลอ้ม  

การรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ 
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1. ปัจจัยความเสียง 

1.1 ความเสียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1.1 เศรษฐกิจทีมีแนวโนม้ทีจะชะลอตวั  

1.1.2 เทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพมิมากขึน 

1.1.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความแตกต่างและปรับเปลียนเร็วมาก 

1.1.4 โรคระบาดทีไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ความรุนแรงได ้ 

1.2   ความเสียงในด้านการเงิน 

1.2.1   การบริหารความเสียง 

        บริษทัไม่มีนโยบาย ในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงิน  เพอืเก็งกาํไร หรือการคา้ 

1.2.2   ความเสียง เกียวกบัอตัราดอกเบีย  

         ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย เกิดจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด  ซึงมีผลต่อ

การดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทงัเงินเบิกเกินบญัชี  

และเงินกูยื้มจาก สถาบนัการเงินได ้ใชอ้ตัราดอกเบียตามทีธนาคารกาํหนดเป็นส่วนใหญ่  จึง

มีอตัราเสียงตาํ  

1.2.3  ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

        บริษทั ไม่มีเงินกูส้กุลต่างประเทศ   บริษทัมีลูกหนีและเจา้หนี เกิดจากการซือ และขายสินคา้ 

ในสกุลเงินต่างประเทศไม่มาก  

1.2.4   ความเสียงดา้นสินเชือ 

 บริษัทมีนโยบายให้สินเชือลูกค้า ด้วยความระมัดระวงั ลูกหนีของบริษัท ส่วนใหญ่ เป็น

องค์การขนาดใหญ่   และมนัคง  เช่น ธนาคาร, ประกันภยั,ห้างสรรพสินคา้, โรงพยาบาล, 

รัฐวิสาหกิจ  ซึงได้ติดต่อกันมานาน จึง คาดว่าการติดตาม และเก็บหนีจะไม่ได้รับความ

เสียหาย 

1.2.5 มูลค่ายติุธรรม 

        เนืองจากสินทรัพย ์ทางการเงินส่วนใหญ่ จดัเป็นระยะสัน  และเงินกูยื้มมีอตัราดอกเบียอยูใ่น

เกณฑ์ เดียวกับตลาด บริษัทเชือว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์และหนีสินทางการเงิน 

ดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

1.3  ความเสียงทางด้านการตลาด และการขาย 

       การขาย และการตลาด  ถือเป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทีจะให้ประสบความสาํเร็จ   

ดงันนับริษทั มุ่งมนัจะสร้างตรา (BRAND)  ให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนืองและยาวนาน และบริษทั

ยงัคงเนน้และให้ความสาํคญักบัการสร้างทีมบริหารจดัการเพอืบริการลูกคา้ ตงัแต่ก่อนการขาย  ระหว่างการขาย  

และหลงัการขาย และมีช่องทางการสือสารเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เร็วทีสุด และการพฒันา

ดา้นการขายออนไลน์เพอืตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนไป 
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   1.4   ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล          

                   บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งมากต่อการมีทรัพยากรบุคคล   โดยแนวคิดหลกัทีจะทาํใหพ้นกังานรู้ 

ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมนัทีจะพฒันาตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น นบัถือและให้ความสาํคญักบัลูกคา้ 

 1.5   ความเสียงจากสินค้าแฟชันมีการเปลียนแปลง 

         สินคา้เครืองแต่งกายมีการเปลียนแปลงตามสถานการณ ์การดาํเนินชีวติ ซึงประกอบดว้ย เทรนด ์

ระยะสนัและระยะยาว บริษทัไดท้าํการศึกษาถึงขอ้มูลประวติัการขาย แนวโนม้ในตลาดธุรกิจแฟชนั  ความ 

ตอ้งการของลูกคา้  ทงัในและต่างประเทศ อีกทงัยงัมีการนาํขอ้มูลต่างๆ ทีรวบรวมมาวเิคราะห์ เพอืใชป้ระกอบ 

ในการวางแผนงานต่างๆ  เช่น การสงัสินคา้ในแต่ละครัง บริษทัจะนาํขอ้มูลทีเคยมี และขอ้มูลทีไดศ้ึกษาใหม่มา 

ใชวิ้เคราะห์แนวโนม้ความเป็นไปไดที้จะเกิดยอดขาย เพอืให้การสงัจาํนวนสินคา้ทีมีความสอดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการตลาด  

 1.6   ความเสียงจากการไม่ได้รับการต่ออายุลขิสิทธใินแบรนด์สินค้า 

  เครืองหมายลิขสิทธิการคา้ทีทางบริษทัใชอ้ยูน่นั บริษทัฯ และบริษทัเจา้ของลิขสิทธิมีการดาํเนิน 

ธุรกิจร่วมกนัมาเป็นระยะเวลานานแลว้ และบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามเงือนไขการคา้อยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด จน 

ทาํให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจในการเป็นตวัแทนการจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว  นอกจากนีบริษทัยงัมีการทาํ 

สัญญาอนุญาตให้ใชเ้ครืองหมายการคา้ครังละ  ปี หรือเป็นสัญญาต่อโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง  

เพอืเป็นการลดความเสียงทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการไม่ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในแบรนดสิ์นคา้ อีกทงับริษทัทีเป็น 

เจา้ของลิขสิทธินนัเป็นบริษทัทีมีความเกียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั จึงทาํให้บริษทัมีความ 

เสียงนอ้ยทีจะไม่ไดต้่ออายลุิขสิทธิในแบรนดสิ์นคา้ 
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โครงสร้างเงินทุน 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

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

รายชือผูถ้ือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที 9 กรกฎาคม 2563 

 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,887,140 15.73 

2.  นางประวรา    เอครพานิช 1,746,428 14.55 

3.  บริษทั สหสิน จาํกดั 1,665,560 13.88 

4.  บริษทั ศิราธาน จาํกดั 1,350,700 11.26 

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

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

7.  บริษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จาํกดั 380,400 3.17 

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

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

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

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ทีถือสูงสุด  รายแรก ณ วนัปิด 

  สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น  เพอืประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนั ไดจ้าก เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ       

                  http://www.btnc.co.th  ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  
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การจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ 

            โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 

2 ชุด ช่วยกลนักรองงานทีมีความสําคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร(ฝ่ายจดัการ) เป็นผูบ้ริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

บริหารและผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ  มีการกาํหนดอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  และของกรรมการ

ผูจ้ดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร  และในอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ซึง

ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 13 เมือวนัที 26  ธันวาคม 2561 มีเลขานุการบริษทัทาํ

หนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนดและตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 1.  คณะกรรมการบริษทั     จดัตงัขนึทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลกิจการทีดีเพอืประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และผูถ้ือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั   

และมติทีประชุมผูถ้ือหุ้น  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซือสัตยสุ์จริตเยียงวิญ ูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนนั 

จะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมี

สถานะเป็นกรรมการบริษทั     ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน    คน    ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั

ทีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 6  คน     และกรรมการอิสระจาํนวน  4  คน   ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรือง

สัดส่วนกรรมการอิสระทีกาํหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน    โดยมีรายละเอยีดดงันี 

รายชือ      คณะกรรมการบริษัท     วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. นายปณิธาน      ปวโรฬารวิทยา 

2.    นางประวรา       เอครพานิช 

3. นางสุพร            ภวสันต ์

     ประธานกรรมการ    

     กรรมการผูจ้ดัการ 

     กรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง 

ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่ง

เป็นจาํนวน 1 ใน 3  เป็นอตัรา    ถา้ 

4. นางกลัยา           ไวยานนท ์      กรรมการ จาํนวนกรรมการบริษทัทีจะแบ่งออก 

5.    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร 

6.    นางสาวพชัรี      คงแกว้ 

     กรรมการ 

     กรรมการ 

ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย 

จาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

7.  นายประเสริฐ    ภทัรดิลก      กรรมการอิสระ และ 

     ประธานกรรมการ            

     ตรวจสอบ 

กรรมการบริษทัซึงพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ อาจไดรั้บการเลือกตงัใหม่ 

อีกได ้

8. นายภุชชงค ์       วนิชจกัร์วงศ์      กรรมการอสิระ และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

 

9. นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

 

10. นายกฤษณ ์        ณ ลาํเลียง 

     กรรมการอิสระ และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการอิสระ   

 

 

 



38 

กรรมการบริษทัทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  กรรมการบริษทัสองในสีนีลงลายมือชือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ 

2. นางประวรา เอครพานิช กรรมการ 

3. นางสุพร   ภวสันต์ กรรมการ 

4. นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร กรรมการ 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แต่งตงั   ถอดถอน   มอบอาํนาจหนา้ทีให้แก่ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ   

 ชุดต่าง ๆ  และ/หรือ บุคคลอนืใดไปปฏิบติั 

 2.  อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน     ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะ 

 กรรมการบริหาร 

 3.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชือ ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

 4. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั   และ/หรือ หลกัทรัพยอื์นใด ในวงเงินส่วนที 

   เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

   5. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร   ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการ 

    บริหาร 

 6.  อนุมติัการปรับสภาพ  ทาํลาย  ตดับญัชี  ซึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนที 

   เลิกใช ้ ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย เสือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่า 

   ทางบญัชีรวม   ในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมติัการปรับสภาพราคา  การทาํลาย  ซึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ 

 หรือลา้สมยั      ซึงจะทาํให้มีมูลค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนทีเกินอาํนาจคณะกรรมการ 

 บริหาร  

8. อนุมติัการประนีประนอม   การระงบัขอ้พิพาท     โดยอนุญาโตตุลาการ      การร้องทุกข ์   

    การฟ้องร้องคดีและ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ    ในนามบริษทัฯ   

 สาํหรับเรืองทีมิใช่ปกติวสิัยทางการคา้และ/หรือทีเป็นปกติวสิัยทางการคา้ ทีมีทุนทรัพย ์

 เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

9.    เสนอการเพมิทุน  หรือลดทุน  หรือการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น   การแกไ้ข   เปลียนแปลง 

  หนงัสือบริคณห์สนธิ    ขอ้บงัคบั   และ/หรือ วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ต่อผูถ้ือหุ้น 

 10.  อนุมติัการก่อตงั   ควบรวม   หรือเลิกบริษทัยอ่ย  

 11.  มอบอาํนาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ หรือบุคคลอืนใด ทาํการ 

   แทนได ้

12.  มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ   ผูบ้ริหาร    และพนกังานของบริษทัฯ      ทีเกียวขอ้งมาชีแจงให้ 

  ความเห็นร่วมประชุม    หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น 
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13.  ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ  (ถา้มี)  หรือจา้งทีปรึกษา หรือผูเ้ชียวชาญ 

  ภายนอกในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

14.  แต่งตงัและถอดถอนเลขานุการบริษทั 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  1. กาํหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทัฯ 

  2.  อนุมติัแผนงาน และงบประมาณประจาํปี  รวมทงักาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้ 

    เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3. ส่งเสริมให้จดัทาํ   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ   จริยธรรม   และจรรยาบรรณธุรกิจ ทีเป็น 

    ลายลกัษณ์อกัษร   เพอืใหก้รรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร และพนกังาน   ใชเ้ป็นแนวทางในการ 

 ปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

  4.  จดัให้มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม เพอืให้มนัใจว่าการทาํรายการต่าง ๆ ไดรั้บ 

  อนุมติัจากผูม้ีอาํนาจ มีการสอบทานและจดัทาํบญัชีทีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ  ที 

  สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

  5.   การทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์   ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ    ม ี 

     แนวทางทีชดัเจนและเป็นไปเพอืผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถ้ือหุ้น  โดยผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

     ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัขนัตอนการดาํเนินการ และ 

     การเปิดเผยขอ้มูลของรายการทีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้ง 

  6.  ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ    และ/หรือ สอบทานแลว้  

     และไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  7.  รับผดิชอบต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และมกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุน 

     อยา่งถูกตอ้ง มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

 9. เรียกประชุมผูถ้ือหุ้น โดยกาํหนด วนั เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น 

   ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)   และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

   เกียวกบัเรืองทีเสนอต่อผูถ้ือหุ้นในระหว่าง  วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นแต่ละครัง บริษทัฯ  

   จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้โดยประกาศให้ผูถ้ือหุ้นทราบ  ณ สาํนกังานใหญ่   และ  

   สาํนกังานสาขาของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  

   กาํหนดวนัเพอืกาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้น (Record Date: RD) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

   ไม่เกิน  เดือน และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั ในวนัทาํการถดัจากวนั 

   กาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้น เพอืรวบรวมรายชือตามมาตรา   ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์  และ  

   ตลาดหลกัทรัพย ์ทงันี เพอืสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 10.  จดัทาํรายงาน  “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ”    โดย 

  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี   
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  (แบบ 56 - 1) 

  11. ติดตามดูแลเอกสารทีจะยนืต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้ง        เพอืให้มนัใจว่าไดแ้สดง 

   ขอ้ความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลทีปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชีทะเบียน 

  หรือเอกสารอืนใดของบริษทัฯ 

 12.  อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดอนื 

13. ปฏิบติัการอนืใด  ทีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามทีคณะกรรมการบริษทั  เห็น 

    สมควร 

           2.    คณะกรรมการชุดย่อย 

  2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทัทีมีคุณสมบติั 

เป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ    จาํนวน  3  คน 

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพอืทาํหนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี  โดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  กระบวนการตรวจสอบ  และ

การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง   ดงัรายชือต่อไปนี  
 

 
 

หมายเหต ุ *นายประเสริฐ ภทัรดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้ีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน  

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน (เลขานุการบริษทั) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
                อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1.  กาํหนดให้มีการประสานความเขา้ใจให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี    คณะ 

   กรรมการบริษทัและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  2. มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีเกียวขอ้ง 

   มาชีแจงให้ความเห็นร่วมประชุม     หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น ตลอดจน 

   เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

  3. มีอาํนาจในการตรวจสอบผูที้เกียวขอ้ง  และเรืองทีเกียวขอ้งภายในขอบเขตของอาํนาจ  และ 

   หนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  4. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ  หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งทีปรึกษา  หรือผูเ้ชียวชาญ

   ภายนอก ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  

รายชือ             ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

* .  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  มีความเชียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

เมษายน - เมษายน  

.  นายภุชชงค ์     วนิชจกัร์วงศ ์                  กรรมการตรวจสอบ เมษายน - เมษายน  

3.  นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์  

 

  กรรมการตรวจสอบ                 

 

เมษายน - เมษายน  
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  หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

  2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ 

   ภายใน  (internal audit)    ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณาความเป็นอสิระของ 

   หน่วยงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตงั   โยกยา้ย 

   เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   หรือหน่วยงานอนืใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการ 

   ตรวจสอบภายใน 

  3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด 

 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

  4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอสิระ เพอืทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชีของ 

   บริษทัฯ   และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี  

   โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

  5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป 

   ตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทงันี เพอืให้มนัใจว่า 

   รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

  ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย 

  ขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น  เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

 ของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 

 ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั         

 หนา้ทีตามกฎบตัร  (Charter) 

   (ซ) รายการอนืทีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีและ 

 ความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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  7. ในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือ 

   การกระทาํดงัต่อไปนี     ซึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงิน     และผลการ 

   ดาํเนินงานของบริษทัฯ   ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั   เพอื 

   ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   (ก) รายการทีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   (ข) การทุจริตหรือมีสิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคญัในระบบควบคุมภายใน 

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกั- 

    ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

          หากคณะกรรมการบริษทั  หรือผูบ้ริหาร  ไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายใน 

  เวลาทีกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํ 

  ดงักล่าว ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกั- 

  ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  8. สนบัสนุนและติดตามให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 9.  ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  เพอืพิจารณาอนุมติั 

 10. ปฏิบติัการอนืใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ โดยอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมาย 
 

  ในการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

บริษทัโดยตรง  และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ   ต่อบุคคล 

ภายนอก 

  2.2.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการ 

บริษทัจาํนวน  3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ทีสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

ของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

    การสรรหา     เพอืสรรหาและกลนักรองบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั   ทงันี เพอืให้มนัใจไดว่้าบริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดงักล่าวอย่างโปร่งใส   

    การกาํหนดค่าตอบแทน  เพอืพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย  และรูปแบบค่าตอบแทนของ 

กรรมการบริษทั   ทงันี   เพอืให้มนัใจไดว่้าบริษทัฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

ดงัรายชือต่อไปนี  
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รายชือ                             ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมษายน 63- เมษายน 64 

2. นางประวรา   เอครพานิช กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                    เมษายน 63- เมษายน 64 

3. นางสุพร  ภวสันต ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมษายน 63- เมษายน 64 

  

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

1. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัฯ  ทีเกียวขอ้งมาชีแจง  ให้ความเห็นร่วม 

  ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น 

2. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ หรือ ทีปรึกษาของบริษทัฯ  (ถา้มี) หรือ จา้งทีปรึกษา  หรือผูเ้ชียวชาญ 

  ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

  หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนการสรรหา           

1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูม้ีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

2. ตรวจสอบประวติั   และขอ้มูลต่าง ๆ   ของบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือก    โดยคาํนึงถึงความรู้   

 ความสามารถ ประสบการณ ์ ความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบติัทีเหมาะสม

โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 3.  จดัทาํความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพอืใชป้ระกอบการพจิารณา 

 4. เสนอชือบุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพอืพิจารณา 

 5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   และนาํเสนอต่อ 

   คณะกรรมการบริษทัเพอืพิจารณาอนุมติั 

 6.  ปฏิบติัการอนืใด  ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 การกําหนดค่าตอบแทน 

                1. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

 2. พจิารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนิน 

   งานของบริษทัฯ    วงเงินค่าตอบแทนทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุ้น    และจาํนวนเงิน 

   ค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผา่นมา  เพอืนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณาและนาํเสนอ 

   ต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพอือนุมติั 

3. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพจิารณาจากผลการปฏิบติังาน  อาํนาจ 

 หนา้ที    และปริมาณความรับผิดชอบ    ภายในวงเงินทีผูถ้ือหุ้นไดอ้นุมติั    และนาํเสนอต่อ 

 คณะกรรมการบริษทัเพอือนุมติั 

4. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      (ทีมิไดด้าํรง 

 ตาํแหน่งกรรมการบริษทั)  โดยพจิารณาจากผลการปฏิบติังาน  อาํนาจ  หนา้ที  และปริมาณ 

 ความรับผิดชอบ  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพอือนุมติั 

5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอต่อ 
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   คณะกรรมการบริษทัเพอืพจิารณาอนุมติั 

 6.  ปฏิบติัการอนืใด ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3.   ฝ่ายบริหาร    

                 3.1 คณะกรรมการบริหาร       คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตังกรรมการบริษทั   และ/หรือ

บุคคลอืนทังทีมีฐานะเป็นพนักงาน  หรือลูกจ้างของบริษัทฯ   และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นค ณะ

กรรมการบริหาร         ทงันี  ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหน้าทีบริหารจดัการกิจการของ

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี   มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ  ทาํหน้าทีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามทีได้รับ

มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซือสัตยสุ์จริต  เยยีงวิญ ูชนผูป้ระกอบ

ธุรกิจ เช่นนันจะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียวกนั    ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพล 

ในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร    มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า    คน     ดงันี    
 

รายชือ                       ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ เมษายน - เมษายน  

.  นางประวรา        เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ เมษายน - เมษายน  

.  นางกญั ุมา        โนนคาํ กรรมการบริหาร เมษายน - พฤษภาคม  

.  นางกลัยา            ไวยานนท ์

5.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร 

. นางสุพร               ภวสันต ์

. นางสาวพชัรี        คงแกว้ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

สิงหาคม  - เมษายน  
 
  

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตงั  ถอดถอน  โยกยา้ย  พจิารณาความดีความชอบ  ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและ 

  สวสัดิการ  แก่พนกังานระดบัต่าง ๆ 

  2. แต่งตงั ถอดถอน คณะทาํงานอนืใดเพอืดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ 

  3. ออกระเบียบ   ประกาศ   ว่าดว้ยการปฏิบติังาน     และสามารถมอบอาํนาจให้แก่กรรรมการ 

   บริหาร   และ/หรือ พนกังานผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหาร      เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่าย 

   สินทรัพยข์องบริษทัฯ ได ้

4.  อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนที 

  กาํหนด 

  5.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชือ   ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนทีกาํหนด 

  6. อนุมติัการลงทุน   ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั   และ/หรือหลกัทรัพยอื์นใด   ในวงเงินแต่ละ 

   ครังไม่เกิน จาํนวนทีกาํหนด 

  7.   อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร     ในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวนทีกาํหนด  
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  8. อนุมติัการปรับสภาพ    ทาํลาย    ตดับญัชี    ซึงสินทรัพยถ์าวร   และสินทรัพยที์ไม่มีตวัตน    

   ทีเลิกใช ้ ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย  เสือมสภาพหรือลา้สมยั  ไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่า 

   ทางบญัชีรวมไม่เกินครังละจาํนวนทีกาํหนด 

  9. อนุมติัการปรับสภาพ ราคา การทาํลาย ซึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือทีเสือมสภาพ   

   หรือลา้สมยั   ซึงจะทาํให้มีมูลค่าทางบญัชีลดลงไม่เกินครังละจาํนวนทีกาํหนด 

 10. อนุมติัการประนีประนอม    การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ    การร้องทุกข ์   การ 

  ฟ้องร้องคดี และ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพจิารณาคดีใดๆ ในนามบริษทัฯ  สาํหรับ 

  เรืองทีมิใช่ปกติวสิัยทางการคา้     ทีมีทนุทรัพยไ์ม่เกินจาํนวนทีกาํหนด     และ/หรือ   ทีเป็น 

  ปกติวิสัยทางการคา้ทีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจาํนวนทีกาํหนด 

 11. มอบอาํนาจให้แก่พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ   หรือบุคคลอนืใดทาํการแทนได ้

  12.  มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหาร    หรือพนกังานของบริษทัฯ ทีเกียวขอ้ง      มาชีแจงให้ความเห็นร่วม 

    ประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น 

13. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ   หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี)    หรือจา้งทีปรึกษา    หรือผูเ้ชียวชาญ  

   ภายนอก  ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

14. ออกระเบียบปฏิบติังานอนืใดตามทีเห็นสมควร 

   หน้าทีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

  1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

  2. รับผดิชอบในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย 

    ทางธุรกิจของบริษทัฯ 

   3. รับผิดชอบในการเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ   และส่งเสริมให้มีการ 

    คิดคน้นวตักรรมอยา่งต่อเนือง 

   4.   รับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 

 ของบริษทัฯ  มติทีประชุมผูถ้ือหุ้น   มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบ 

 ปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

   5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได ้โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการที 

    ตนดูแล   ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

   6. ดูแลให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงิน     เพอืให้ผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบ    และ/หรือ 

    สอบทาน  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  ตามลาํดบั 

    7. พิจารณาเรืองทีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมติัต่อไป  

 8. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร     และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

    เพอืพิจารณาอนุมติั 

9. ปฏิบติัการอนืใด ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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 อํานาจ  -  หน้าทีของกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีอาํนาจหนา้ทีและความ 

 รับผิดชอบ ดงันี 

1. มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์

   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติทีประชุมผูถ้ือหุ้น มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติทีประชุม 

    คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

  2. มีอาํนาจในการสงัการดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นและสมควร เพอืให้การดาํเนินการตามขอ้ .  

    สาํเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรืองสาํคญัให้รายงาน และ/หรือ แจง้ให้คณะกรรมการ 

    บริษทั และ/หรือ  คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. มีอาํนาจบงัคบับญัชาบรรจุแต่งตงั ถอดถอน โอนยา้ย  พิจารณาความดีความชอบมาตรการทาง 

  วินยั ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทงันีการดาํเนินการต่าง ๆ   

  ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอาํนาจออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทัฯโดยไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย 

  ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสังและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  

    คณะกรรมการบริหาร 

  5. มีอาํนาจอนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมทีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครังไม่เกิน 

    จาํนวน  ลา้นบาท 

  6.   มีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพยอื์นใดทีออก 

    โดยบริษทัอนืในวงเงินแต่ละครังไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

  7.  มีอาํนาจอนุมติัจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวรแต่ละครังไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

 8. มีอาํนาจอนุมติัการปรับสภาพ ทาํลาย ตดับญัชี   ซึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์ไม่มีตวัตน 

   ทีเลิกใชช้าํรุด สูญหาย ถูกทาํลาย  เสือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านไดม้ีมูลค่าทาง 

   บญัชีรวมไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

 9. มีอาํนาจอนุมติัการปรับสภาพราคา   การทาํลายซึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือที 

    เสือมสภาพ หรือลา้สมยัซึงจะทาํให้มีมูลค่าทางบญัชีลดลงไม่เกินจาํนวน  ลา้นบาท 

10. เมือมีการดาํเนินการใด ๆ ตามขอ้ , , , ,  ให้แจง้การดาํเนินการนนั ๆ แกค่ณะกรรมการ 

   บริษทัและ/หรือ  คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครังตอ่ไป 

 11. มอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมาย  ให้บุคคลอนืปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้

 12. การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ ไม่สามารถกระทาํไดห้ากกรรมการผูจ้ดัการ 

    อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับริษทัฯ  

  13. ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว  หากมีขอ้สงสัยหรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้าํนาจหนา้ที 

    ตามทีกาํหนดนี  ใหเ้สนอเรืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
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   14. ปฏิบติัการอนืใด   ตามทีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

  อํานาจ  -  หน้าทีของผู้บริหารรายอืน ๆ ทีสําคญั   มีดงันี 

 1. มีหนา้ทีในการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม   นโยบาย    กฎหมาย วตัถุประสงค ์   ขอ้บงัคบั 

  ระเบียบบริษทัฯ  มติคณะกรรมการบริหาร   มติคณะกรรมการบริษทั     และมติทีประชุม 

   ผูถ้ือหุ้น  ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซือสัตยสุ์จริต 

 2. ดาํเนินกิจการงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีคณะกรรมการ 

   บริษทักาํหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 

 3. อนื ๆ ตามทีกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

    โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีตามความรับผิดชอบ 

        4. เลขานุการบริษัท    คณะกรรมการบริษทั   แต่งตงั   นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน  ดาํรงตาํแหน่ง

เลขานุการบริษทั โดยมีขอบเขตหนา้ทีความรับผิดชอบ  ดงันี 

  1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี 

  - ทะเบียนกรรมการ 

  - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   

   และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

  - หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 

 3. ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 4.  ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เพอืสนบัสนุนให้การกาํกบัดูแล 

  กิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 นอกจากนียงัให้คาํแนะนาํเบืองตน้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร เกียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ ดูแล และประสานงานดา้นกฎหมาย  

กฎเกณฑต์่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง  รวมทงัดาํเนินการให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง  

 5.   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาวงเงินและการจดัสรรค่าตอบแทน

สาํหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อาํนาจหนา้ทีความรับผิดชอบวงเงินค่า 

ตอบแทนทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุ้น  และจาํนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผา่นมา และเปรียบเทียบ

กบัระดบัปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพอืนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา  และนาํเสนอ

ต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพอือนุมติั    

  ทงันี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 50 เมือวนัที  สิงหาคม 563 ไดอ้นุมติัวงเงินค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกินปีละ 1 ลา้นบาท และไดจ่้ายไปเป็น
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จาํนวนเงินทงัสิน ,000 บาท โดยไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นรายคนในหวัขอ้ค่าตอบแทน

กรรมการ และผูบ้ริหาร       

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 เป็นไปตามหลกัการและนโยบายของบริษทัฯ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน ซึงจะมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบียประชุม เงิน

อุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ  โดยไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหารในหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริหาร และผู้บริหาร   

 การทีจะรักษาผูบ้ริหาร  และพนกังานให้อยูก่บับริษทัฯ ไม่ไดข้ึนอยูก่บัค่าตอบแทนอยา่งเดียว ยงัมี

ปัจจยัอนื ๆ  เช่น  ความจริงใจ ความเขา้ใจ เป็นตน้  ดงันนั  การจดัสรรหุ้นให้แก่พนกังาน (ESOP)  มใิช่เป็นปัจจยั

ในการรักษายึดเหนียวให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีความจงรักภกัดีอยูก่บับริษทัฯ อยา่งมนัคงถาวร อีกทงัผูไ้ดรั้บ

อาจไดรั้บอทิธิพลจากความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์   

 6.   การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร   

                 บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทุกคนมีโอกาสพฒันาความรู้ โดยให้ความสาํคญั

ต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที โดยไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Director 

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

กรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมถึงหลกัสูตรต่างๆ ที IOD จะจดัขึนอีกในอนาคต เพอืนาํความรู้และ

ประสบการณม์าใชพ้ฒันาการปฏิบติัหนา้ที รวมทงักรรมการบริษทั และผูบ้ริหารมีการพบปะแลกเปลียนความ

คิดเห็นกบักรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รต่าง ๆ อยูเ่สมอ ทงัในประเทศ และต่างประเทศ  

นอกจากนียงัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั        

 7.   แผนการสืบทอดงาน   

  เพอืให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพเพิมขึนอยูเ่สมอบริษทั 

ไดว้างนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนกังานในหนา้ทีต่างๆ โดยเตรียมบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ     

เพอืทดแทนและปฏิบติัหนา้ทีอยา่งต่อเนืองในกรณีทีองคก์รมีการปรับเปลียนตาํแหน่งหนา้ที ทงัเพอืการกา้วสู่

ตาํแหน่งทีสูงขนึหรือในกรณีทีพนกังานจะพน้จากตาํแหน่งเดิม ทงัโดยการลาออก หรือเกษียณอาย ุ โดยมี

หลกัการ  ดงันี 

  1. คดัเลือกบุคลากรทีมีศกัยภาพและความสามารถจากภายในองคก์ร 

  2. กรณีตอ้งเลือกจากพนกังานหลายคนเพือกา้วสู่ตาํแหน่งทีสูงขนึ ตอ้งดูจากการประเมินผลการ 

   ทาํงานทงัความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจะพฒันาองคก์ร รวมทงัวสิัยทศัน์ 

  3. การมีมนุษยส์ัมพนัธ์  และการเป็นผูน้าํ 

  4. การเพมิความรู้ โดยการส่งเขา้อบรมหลกัสูตรการเป็นผูน้าํ หรือหลกัสูตรทีเกียวขอ้งกบัหนา้ที 

   ทีจะตอ้งรับผิดชอบ 

  5. ตอ้งเป็นผูม้ีมโนธรรม  จริยธรรมและเหตุผล 
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ประวัติกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายใน 

ชือ นายปณิธาน    ปวโรฬารวิทยา    

อาย ุ     49 ปี   

ตาํแหน่ง   ประธานกรรมการ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  University  of  Denver  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตร  Directors  Certification  Program  (DCP) 

   TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที 5 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 18 

   หลกัสูตรประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

   (ปนป.) รุ่นที  

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCot) รุ่นที 10 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 1,887,140  หุ้น หรือ 15.73% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

 ตงัแต ่พ.ศ. 

 2555 - ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต ่พ.ศ.    ตาํแหน่ง บริษทั 

2551 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั 

2551 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั  สหสิน จาํกดั 

2551 - ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั  ธานรา จาํกดั 

2551 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2538 - ปัจจุบนั 

2542 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

2551 - ปัจจุบนั 

2551 – ปัจจุบนั 

2563 – ปัจจุบนั 

2563 - ปัจจุบนั 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

   กรรมการ 

บริษทั  ศิราธาน จาํกดั 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั 

บริษทั ภูเพชร จาํกดั 

บริษทั โชคธานี จาํกดั 

บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั 

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 

บริษทั เวลลเ์มเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษทั วราธาน จาํกดั 

บริษทั เสนอห์ โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั โชควฒันา จาํกดั 
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ชือ นางประวรา     เอครพานิช 

อาย ุ    46 ปี         

ตาํแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตร            Director Accreditation  program (DAP) 

       TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที 4 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 1,746,428   หุ้น หรือ 14.55% 

ประสบการณท์าํงานระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ. 

 ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

 2546 - 2559 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
  

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต ่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษทั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 - ปัจจุบนั 

 2551 – ปัจจุบนั 

 2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั 

บริษทั  สหสิน จาํกดั 

บริษทั  ธานรา จาํกดั 

บริษทั  ศิราธาน จาํกดั 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั 

บริษทั ภูเพชร จาํกดั 

บริษทั โชคธานี จาํกดั 

บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั 

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 

บริษทั เวลลเ์มเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษทั วราธาน จาํกดั 
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ชือ นางกัญ ุมา    โนนคํา   

อาย ุ     55 ปี         

ตาํแหน่ง   กรรมการ / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร             ไม่ม ี             

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี  

ประสบการณท์าํงานระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษทั 

 2555 – พ.ค.  

 2552 - 2560 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ  นางสุพร  ภวสันต์ 

อาย ุ            65  ปี   

ตาํแหน่ง      กรรมการ 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท ศิลปศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 500 หุ้น หรือ 0.0042% 

ประสบการณท์าํงานระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ.     ตาํแหน่ง บริษทั 

พ.ค.2562 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บูติคนิวซิตี  จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

  ตงัแต ่พ.ศ. 

   2535 – ปัจจุบนั 

   2535 – ปัจจุบนั 

   2535 - ปัจจุบนั 

 

  ตาํแหน่ง 

  กรรมการผูจ้ดัการ 

  กรรมการ 

  กรรมการ 

   

บริษทั 

บริษทั ธานรา จาํกดั 

บริษทั ปณิวรา จาํกดั 

บริษทั สหสิน จาํกดั 
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ชือ  นางกัลยา  ไวยานนท์  

อาย ุ     60  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  MINI MBA   

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ. 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั 

2555 – 2563 
 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

Brand Manager 
 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2555 - 2563 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 
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ชือ  นางสาวตวงทิพย์  ณ นคร 

อาย ุ     45  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท Publication Management    

  Drexel University, Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 

2556 - 2559 
 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

Retail Manager 

Beauty Editor  
 

บริษทั 

บริษทั บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2559 - 2561 

ตาํแหน่ง 

Marketing Communication 

Director 

บริษทั 

บริษทั สุทธิภาคย ์ออแกไนเซอร์ จาํกดั 
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ชือ  นางสาวพัชรี  คงแก้ว  

อาย ุ     52  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เทคโนโลยีสาระสนเทศ  

  สถานบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์ (นิดา้)  

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

  Waseda Education (Thailand) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

ส.ค. -ปัจจุบนั 

พ.ค. 2562 – ส.ค.  

 

2553 –ปัจจุบนั  
 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและ

ขอ้มูล  
 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2559 - ปัจจุบนั  

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

บริษทั 

บริษทั วราธาน จาํกดั 
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ชือ  นายประเสริฐ    ภัทรดิลก   

อาย ุ   64 ปี      

ตาํแหน่ง        กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วฒิุการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที 20 

 DCP Refresher รุ่นที 12 

 Anti Corruption : The practical Guide ACPG  รุ่นที 15 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั - ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ตงัแต ่พ.ศ. 

2547 – ปัจจุบนั 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมน้ท ์คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เวฟเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั(มหาชน) 

 

2561-ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

 

ทีปรึกษาคณะกรรมการ 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีฆา ก่อสร้าง  จาํกดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต ่พ.ศ. 

2547 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

ก.พ. 2562 – 

ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 

บริษทั 

บริษทั คนิเดรค จาํกดั  

โรบินสัน แพลนเนอร์ จาํกดั 

บริษทั แอดไวเซอรี พลสั จาํกดั 

ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง- 

ประเทศไทย 
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ชือ นายภุชชงค์    วนิชจักร์วงศ์   

อาย ุ     49 ปี      

ตาํแหน่ง          กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา               ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University Of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตร         Director Accreditation program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษทั 

2546 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต ่พ.ศ. 

2557 - ปัจจุบนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั 

บริษทั เดอะแพคเกจจิง จาํกดั 
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ชือ นายเสริมวงศ์     ธนสารศิลป์   

อาย ุ     47  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (MBA FINANCE) 

   Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  1,000 หุ้น หรือ 0.0083% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2555 – 2562 

 

 - ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ตา่งประเทศ 

ทีปรึกษา 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ นายกฤษณ์     ณ ลําเลียง   

อาย ุ     50  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  35,000 หุ้น หรือ 0.29% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษทั 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแตพ่.ศ. 

2547 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั 

2Spot Communications 

Arc Innovative. Co. Ltd  
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ชือ  นางสาวสุภาภรณ์    เข็มเงนิ 

อาย ุ     42  ปี      

ตาํแหน่ง  เลขานุการบริษทั/ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี  

วฒิุการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

การอบรมหลกัสูตร  หลกัสูตร The Manager – สถาบนัฝึกอบรมและวจิยัการบริหารและจิตวิทยา 

  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  

  มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 

  มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (IFRS 9) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั 

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั 

2554 – เม.ย.  

ตาํแหน่ง 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

เลขานุการบริษทั 

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. -ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัเป็น 

รายบุคคลและมีพนืฐานความเชียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ   เพอืคดัเลือกบคุคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

ทีจะเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีตอ้งออกตามวาระ      ต่อคณะกรรมการ 

บริษทัเพอืพิจารณาและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพอืพจิารณาเลือกตงัเป็นรายบุคคล  เวน้แต่กรณีทีมิใช่ 

เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพอืเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการบริษทัในตาํแหน่งทีว่างลงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และหากเป็นกรรมการอสิระตอ้งมีคุณสมบติัตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  

  นอกจากนี     บริษทัฯ  ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอชือบุคคล     เพอืรับการพิจารณา 

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นตามหลกัเกณฑที์กาํหนด       ซึงสามารถดูไดจ้าก 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการเลือกตัง  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที   คณะกรรมการ ขอ้   และ 

กฎบตัร    ให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูก้าํหนดจาํนวนตาํแหน่งกรรมการบริษทั   แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า   5   คน   

และเลือกตงับุคคลทีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  รวมทงัตอ้งไม่มีลกัษณะ 

ทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น    

ตามทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด     และกรรมการบริษทัไม่นอ้ย 

กว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการบริษทัทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร        และมีจาํนวนกรรมการ 

อิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 วิธีเลือกตังกรรมการบริษัท  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที  คณะกรรมการ ขอ้  กรรมการ 

บริษทันนัให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตงั   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

 (1) ผูถ้ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นตอ่เสียงหนึง 

 (2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดตาม ( ) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือ 

  หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

  เท่าจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถ้ือหุ้นตอ้งเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บ 

                            การเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา     มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุม 

  ผูถ้ือหุ้นตอ้งเลือกตงัในครังนนั  ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที  คณะกรรมการ ขอ้  และกฎบตัร    

กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครังให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม

เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบั 
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ส่วนหนึงในสาม กรรมการบริษทัทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันนั

ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการบริษทัคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู ้

ออกจากตาํแหน่ง กรรมการบริษทัซึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตงัใหม่ได ้

  (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ 

    .   ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ   หมวดที     คณะกรรมการ  ขอ้    และ     และกฎบตัร  

กาํหนดให้กรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

     1.1  ตาย 

     1.2 ลาออก 

    1.3 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ 

    1.4 ทีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้ออก 

    1.5 ศาลมีคาํสังให้ออก 

และเมือตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง   (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)   ให้คณะกรรมการบริษทัเลือก 

บุคคล ซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการ 

บริษทัทีว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัจะเหลือนอ้ยกว่า   

  เดือน    และจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัทีตนแทน 

  .    ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดที  คณะกรรมการ ขอ้  กาํหนดให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้น 

อาจลงมติให้กรรมการบริษทัคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในสีของจาํนวนผูถ้ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนหุ้นทีถืออยูโ่ดยผูถ้ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

           บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทีสุด เพราะเชือวา่ความสามารถ

ทางธุรกิจ  และความเชียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละคนไม่ไดข้นึอยูก่บัอาย ุ ตราบเท่าทีกรรมการบริษทัทุก

คนมีความตงัใจและจริงใจในการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการบริษทั     ตามทีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการ

บริษทัและผูถ้ือหุ้น    เพราะอาํนาจการตดัสินใจในการเลือกตงับุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทันนั เป็น

สิทธิของผูถ้ือหุ้นโดยแทที้จะคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายและควบคุมการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ แทนตน  

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบตัร  ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า  คน โดยทงัหมดตอ้งเป็น 

กรรมการบริษทั   และมีคุณสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงันี   

 1. ไดรั้บแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถ้ือหุ้น 

 2. เป็นกรรมการอิสระ 

 3. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน 

  การของบริษทัฯ   บริษทัใหญ ่  บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม   บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั   หรือ 

  นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 
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 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย   หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็น 

บริษทัจดทะเบียน 

 5. มีความรู้และประสบการณเ์พียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี    ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึงคนทีมีความรู้และประสบการณเ์พียงพอทีจะ 

สามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้

 ทงันี หากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดม้ีประกาศเปลียนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบ 

ใหม่    กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ตอ้งมีคุณสมบติัตามทีไดม้ีประกาศเปลียนแปลงไปทุกประการ 

  วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี นบัจากวนัทีมีมติ 

แต่งตงั   และเมือครบวาระแลว้  หากคณะกรรมการบริษทั  หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้น  ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตงัคณะ 

กรรมการตรวจสอบชุดใหม ่ กใ็ห้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ 

บริษทั หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้นจะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่   แทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชุดเดิมทีหมดวาระลง    ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน     เดือน   นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร กาํหนดให้กรรมการตรวจสอบพน้จาก

ตาํแหน่ง  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

    4. คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนให้พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 

    5. ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ     ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

     ตลาดทุน 

และเมือตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ย 

กว่า  เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตงับุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการ 

ตรวจสอบแทนตาํแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถดัไปและจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่อง

กรรมการตรวจสอบทีตนแทน 

         บริษทัฯ ไม่กาํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทีสุดของกรรมการตรวจสอบ 

ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบตัรตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  คน โดยคณะกรรมการ 

บริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทั   และ/หรือบุคคลอนืให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว   ทงันี ตอ้งมีความรู้และ 

ประสบการณเ์พียงพอทีจะทาํหน้าทีสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
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 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ    ปี  นบัจากวนัที 

มีมติแต่งตงั    และเมอืครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไป 

จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดใหม ่ แทนคณะ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิมทีหมดวาระลง   ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน    เดือน 

นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนชุดเดิม  กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทนซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตงัใหม่ได ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร กาํหนดให้กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง 

และเมือตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงั 

คงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า  เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตงักรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     

แทนตาํแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถดัไปและจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่องกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีตนแทน 

  บริษทัฯ   ไม่กาํหนดจาํนวนวาระทีจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านทีสุดของกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน  ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 4. คณะกรรมการบริหาร 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง  ตามกฎบตัร  ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า    คน  โดยคณะกรรมการ 

บริษทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลอนื  ทงัทีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ  

และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ทงันี ตอ้งมีความรู้และประสบการณเ์พียงพอทีจะทาํหน้าที 

บริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  ปี  นบัจากวนัทีมี 

มติแต่งตงั และเมือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตงัคณะกรรมการบริหารชุดใหม ่

ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมทีหมดวาระลง ในการแต่งตงัตอ้งกระทาํภายใน  เดือน นบั

แต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ

แต่งตงัใหม่ได ้
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 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร    กาํหนดให้กรรมการบริหารพน้จาก 

ตาํแหน่ง  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี 

    1. ตาย 

    2. ลาออก 

    3. มีลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ทีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร 

     กิจการทีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

    4. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่งและเมือตาํแหน่งกรรมการบริหาร

ว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า  เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตงั

กรรมการบริหาร แทนตาํแหน่งทีว่างในการประชุมคราวถดัไปและจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทีเหลืออยู่

ของกรรมการบริหารทีตนแทน 

 5. การแต่งตังกรรมการผู้จัดการ  จากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 6. การแต่งตังผู้บริหารรายอืน ๆ  ฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบซึงเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทัฯ   

ซึงจะพิจารณาจากพนกังานของบริษทัฯ ทีมีความสามารถและเหมาะสม 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษทั 

 ค่าตอบแทนรวมทีเป็นตวัเงินในปี 2563 ของกรรมการบริษทั  ท่าน (ค่าเบียประชุม) 

 

รายชือ เบยีประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา 22,000 บาท 

2. นางประวรา    เอครพานิช 22,000 บาท 

3. นางกญั ุมา 

(ดาํรงตาํแหน่งถึง พฤษภาคม 

โนนคาํ 

2563)  

 10,000 บาท 

4. นางสุพร ภวสันต์ 20,000 บาท 

. นางกลัยา ไวยานนท์ 12,000 บาท 

. นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร 20,000 บาท 

7. นางสาวพชัรี   

    (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  สิงหาคม 

คงแกว้ 

2563) 

6,000 บาท 

8. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก 22,000 บาท 

9. นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ์ 20,000 บาท 

10. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์  18,000 บาท 

11. นายกฤษณ ์ ณ ลาํเลียง 20,000 บาท 

รวม 192,000 บาท 

          

 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ริหารตามนิยาม กลต. รวมจาํนวน  ราย เป็นเงิน  , ,  บาท 
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การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี 

 

 

 

รายชือ 

จํานวนครังทีเข้าประชุม 

 

กรรมการ

บริษทั 

รวม  

ครัง/ปี 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม  

ครัง/ปี 

กรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่า 

ตอบแทน 

รวม  ครัง/ปี 

การเขา้ประชุม 

สามญัผูถ้ือหุน้ 

ครังที  

จาํนวน  ครัง 

1.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 

3.  นางกญั ุมา        โนนคาํ (ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการถึงวนัที  พฤษภาคม ) 

4.  นางสุพร             ภวสันต ์ 

5.  นางกลัยา            ไวยานนท ์ 

6.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร   

7.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ (ดาํรงตาํแหน่ง

วนัที  สิงหาคม )  

11/11 

11/11 

5/5 

 

10/11 

6/11 

10/11 

3/3 

 

 1/1 

1/1 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

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

.นายภุชชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์

10.นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

10/11 

9/11 

3/4 

4/4 

 1/1 

1/1 

11.นายกฤษณ ์        ณ ลาํเลียง 10/11   1/1 
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 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี  

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารอืน ๆ เป็นประจาํทุกเดือน เดือนละ  ครัง    

โดยกาํหนดไวเ้ป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  ดงันี   

 

รายชือ       จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

1.  นายปณิธาน         ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา         เอครพานิช 

3.  นางกญั ุมา        โนนคาํ (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

                                 ถึงวนัที  พฤษภาคม ) 

4.  นางสุพร              ภวสันต ์ 

5.  นางกลัยา             ไวยานนท ์ 

6.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร  

7.  นางสาวพชัรี        คงแกว้  (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

                                วนัที  สิงหาคม )  

12/12 

12/12 

5/5 

 

12/12 

11/12 

11/12 

5/5 

 

  ผู้บริหาร    ประกอบดว้ย 
 

รายชือ ตาํแหน่ง  

1.  นายปณิธาน         ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา         เอครพานิช 

.  นางกญั ุมา        โนนคาํ 

.  นางสุพร              ภวสันต ์

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ(ดาํงตาํแหน่ง ถึง  พฤษภาคม )  

กรรมการ  
.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ 

 

. นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  

กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายขอ้มูลและพฒันา  (เขา้รับตาํแหน่ง

กรรมการวนัที  สิงหาคม ) 

เลขานุการบริษทั, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน และผูต้รวจสอบ

ภายในองคก์ร 

   

 ซึงผูด้าํรงตาํแหน่งขา้งตน้  จดัเป็นผูบ้ริหารตามคาํจาํกดัความของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์
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การกํากับดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการสร้างระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  ดาํเนินธุรกิจดว้ย 

ความโปร่งใส ซือสัตย ์รับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ที  มีความสามารถในการแข่งขนั  เป็นธรรมต่อ 

ผูม้ีส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย คาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม เพอืสร้างความเจริญ เพมิมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ   

มงัคงัแก่ผูถ้ือหุ้นโดยยึดหลกัการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และบนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   คือ  ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัทีดี โดย

อาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใชใ้นการวางแผน  และการดาํเนินงาน ขณะเดียวกันได้

เสริมสร้างให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซือสัตย์สุจริต ขยนัอดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติ 

ปัญญาในการดาํเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง  วฒันธรรม   สังคมและ

สิงแวดลอ้ม เพอืประโยชน์สุขอยา่งสมดุลและยงัยนื  

คณะกรรมการบริษทั  ไดม้ีการทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ  เป็นประจาํทุกปี  

ได้พฒันาหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือง และได้จดัทาํหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี (ฉบบัปรับปรุงครังที ) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียนปี ” ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครังที  เมอืวนัที  กุมภาพนัธ์   และให้มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่ วนัที  มีนาคม  เป็นตน้ไป เพือ

ใช้บงัคบัแทนฉบับเดิมทีได้รับการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เมือวนัที  พฤศจิกายน  

ประกอบดว้ย 

.  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

.  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวด 

3.  จริยธรรมในการดาํเนินธุกิจ 

. จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ซึงเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้ง 

ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปัจจุบนั   และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่การแข่งขนัในระดบัภูมิภาค

อาเซียน นอกจากนี ยงัเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในการทาํ

หนา้ทีตามภารกิจของบริษทัฯ  ดว้ยจิตสาํนึกทีดี  คณะกรรมการบริษทัถือวา่การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี เป็นสิงสาํคญัทีตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ถือปฏิบติัจนเป็นหลกัประจาํใจในการทาํงาน และ

ติดตามอย่างสมาํเสมอ  โดยบริษทัฯ  ไดแ้จกให้กบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน พร้อมทงัเปิดเผยใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  

การพฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนืองส่งผลให้ในปี  บริษทัฯไดรั้บคะแนน ดงันี  

-   ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปี  บริษทัฯ  ไดค้ะแนน .  คะแนน 

ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดี”  
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี ” ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหก้าํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ เพอืให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงันี  

 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มุ่งมนัทีจะนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบติัในการ

ดาํเนินงานของบริษทั  

 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  

ระมดัระวงั  ซือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศทีเกียวขอ้ง 

 3. ดาํเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการกาํหนดอาํนาจ  หนา้ทีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน      

 4. ดาํเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงให้อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม  

รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกตอ้งเชือถือได ้

 5. ดาํเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัอย่างเพียงพอ  เชือถือได ้  และทนัเวลา  ตราบ

เท่าทีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุ้น ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนั 

 7. ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น  ผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคมและ

สิงแวดลอ้ม 

 8. มุ่งมนัสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมนัในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้

ดว้ยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพอืเพมิศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคสิ์งทีดีทีสุดอยูเ่สมอ 

 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม   

ตลอดจนมุ่งมนัในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง  

 10. ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชนั   ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมาย

และสิทธิมนุษยชน 

 11. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยดึถือ

ประโยชน์ของบริษทัเป็นทีตงั  

นอกจากนี บริษทัฯไดม้ีการปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  หมวด ดงันี 

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 1. คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุ้น  

ไม่มีการกระทาํใดๆ  อนัเป็นการละเมดิหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น    โดยทาํหนา้ทีดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หุ้นอยา่งเป็นธรรม   ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นทุกกลุ่ม  ไม่ว่าเป็นผูถ้ือหุ้นในประเทศ  หรือ

ต่างประเทศ ทงัทีเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่ ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย   หรือผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน    ทงั
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สิทธิพนืฐานของผูถ้ือหุ้น  สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้ือหุ้น  เพอืกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและตดัสินใจในเรืองทีมีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

 2. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น  โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหนา้

บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

  3.   คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที และวาระการประชุม 

โดยมีคาํชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม รวมทงัสถานทีจดัประชุมผูถ้ือหุ้น

สะดวกต่อการเดินทาง 

 4. คณะกรรมการบริษทัให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เป็น

ประจาํทุกปีมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 

 5.   คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถ้ือหุน้    เพอืให้

เกิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเลือกตงักรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

และมีการใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทงัมีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน  

  6. คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผูถ้ือหุ้น พร้อมผล

การลงคะแนนในแตล่ะวาระในวนัทาํการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

       7.  คณะกรรมการบริษทัจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น  โดยบนัทึกการชีแจงขนัตอน 

การลงคะแนน รายชือกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารทีมาประชุมและลาประชุม  ผลการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระพร้อมคาํถามคาํตอบ ไม่มีการเพมิวาระทีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม และเปิดเผย

ต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

  จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ 

ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูถ้ือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนน

เสียงในทีประชุมผูถ้ือหุน้  จึงกาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุม้ครองสิทธิ

ของผูถ้ือหุ้น  ส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตนและตระหนกัถึงหนา้ทีในการดูแลและคุม้ครองให้ผูถ้ือหุ้น

ทุกรายไดรั้บสิทธิขนัพนืฐานโดยเท่าเทียมกนั  เป็นธรรม  ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั    และจริยธรรมธุรกิจ      

เพอืใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ    สิทธิขนัพนืฐาน  ไดแ้ก ่  

 -  สิทธิในความเป็นเจา้ของหุ้น  การซือขาย  หรือโอนหุ้น 

 -  สิทธิการมีส่วนแบ่งในกาํไร 

 -  สิทธิในการรับข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

 -  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นเพอืใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ โดย 

 การออกเสียงในทีประชุมผูถ้ือหุ้น  เช่น  การเลือกตงักรรมการบริษทั  การกาํหนดค่าตอบแทน    

 กรรมการบริษทั  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี  การอนุมติัเรืองทีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  สิทธิในการ 

 รับเงินปันผล    รวมทงัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถ้ือหุ้น 
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  นอกจากสิทธิขนัพนืฐาน  คณะกรรมการบริษทัยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้นทงัตามกฎหมาย  และ

ดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ทีเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้น โดยไม่ละเมิด

สิทธิหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้น ดงันี 

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล   ผูถ้ือหุ้นมสิีทธิรับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ   

ไดเ้ผยแพร่ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)   เพอืให้ผูถ้ือหุ้นมช่ีองทางทีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ ไดม้าก

ขึน  เช่น    ผลการดาํเนินงาน     ขอ้มูลการทาํรายการทีเกียวโยงกนั    การซือขายสินทรัพยที์สาํคญั   รายชือผูถ้ือ

หุ้น    อนัดบัแรกของบริษทัฯ  ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น      เพอืประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนัก่อนวนั

ประชุม  รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน    วนั นบัจากวนัประชุม และขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการตดัสินใจของผู้

ถือหุ้น 

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเป็น 

ประจาํทุกปีภายใน    เดือน นบัแต่วนัสินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ   โดยวนั  เวลา และสถานทีประชุม ไม่

เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้น 

 ในปี  คณะกรรมการบริษทัมีมติไดก้าํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  ในวนัที 

 เมษายน  แต่เนืองดว้ยสถานการณ ์Covid-  รัฐบาลไดม้ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งทีทวั

ราชอาณาจกัร ณ วนัที  มีนาคม  และขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา  แห่งพระราชกาํหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ.  (ฉบบัที ) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรือง สังปิดสถานที

เป็นการชวัคราว (ฉบบัที ) ณ วนัที  มีนาคม   ดงันนัในวนัที  เมษายน  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้

มีมติให้ยกเลกิการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  ในวนัที  เมษายน  และเลือนการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  ออกไปไม่มีกาํหนด  ต่อมาในวนัที  มิถุนายน  จึงไดม้ีมติกาํหนดวนัจดั

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที   เมือวนัที  สิงหาคม   ณ โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  เลขที  

  ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ   เป็นประจาํทุกปี  เพอืไม่ให้ผูถ้ือหุ้นสับสน  พร้อม

แนบแผนทีไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  และแจง้กาํหนดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นและวาระการ

ประชุมทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ    ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อม

เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  ตงัแต่วนัที  มถิุนายน  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา  เดือน 

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น                                                  

 .   บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม      โดยให้สิทธิผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย

เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษทั 

           ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ปี    บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็น

วาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี    ตงัแต่วนัที   ธนัวาคม  –  ธนัวาคม  โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทยและ
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ภาษาองักฤษผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th) 

ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั   

 2. บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ทงัหมด  ทีมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลทีบริษทัฯ    ส่งให้ผูถ้ือหุ้นในรูปเอกสาร    ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ    

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th)    ล่วงหนา้ก่อนส่งเอกสาร  วนั ก่อนวนัประชุม คือตงัแต่วนัที  

กรกฎาคม  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นทงัชาวไทยและต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก   รวดเร็ว    และมี

เวลาพจิารณาขอ้มูลมากยงิขนึ    

 3. บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม      ซึงมีการกาํหนดวาระการประชุมพร้อม

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการ 

ประชุม  ประกอบดว้ย  รายงานประจาํปี  งบการเงิน    ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้เลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทั นิยามกรรมการอสิระ  ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบทีบริษทัฯ เสนอชือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  

แผนทีของสถานทีจดัประชุม           คาํอธิบายเอกสารและหลกัฐานทีผูถ้ือหุ้นตอ้งนาํมาแสดงในการเขา้ร่วม 

ประชุม     ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น      และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให ้

ผูถ้ือหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม    วนั   โดยส่งวนัที   กรกฎาคม    เพอืให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาล่วงหนา้ 

อีกทงัไดล้งประกาศโฆษณาในหนงัสือพมิพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนั  วนั ก่อนวนัประชุม  วนั ตงัแต่วนัที -  

กรกฎาคม  

 กรณีผูถ้ือหุ้นต่างชาติบริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ 

ประชุมซึงมีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย 

 นอกจากนี  ผูถ้ือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทีไดจ้ดัทาํและปฏิบติัตามประกาศ

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

ฉนัทะแบบใดแบบหนึง 

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุ้น    และมคีวามรับผิดชอบต่อ 

ผูถ้ือหุ้นโดยถือเป็นหนา้ทีทีตอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพือเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามขอ้มูลของบริษทัฯ           

  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที  เมือวนัที  สิงหาคม  กรรมการบริษทัเขา้

ร่วมประชุม    ท่าน   คิดเป็นร้อยละ   ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน    

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงินเขา้ร่วมประชุม และมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานใน

การนบัคะแนนสามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(www.btnc.co.th) 

 2. บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย  เมือถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษทั

ไดแ้จง้จาํนวน / สัดส่วนผูถ้ือหุ้นทีเขา้ประชุม  หลงัจากนนั ประธานกรรมการบริษทักล่าวเปิดประชุมและ
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แนะนาํกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี   และมอบใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการ

ประชุม โดยไดชี้แจงกติกาทงัหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นทีลงมติในแต่ละ

วาระตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมทุกรายซกัถาม แสดงความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ  ไดอ้ยา่งเต็มทีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  ตรงประเด็น  และสรุปผลการลงมติจาก

การนบัคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  Barcode  ทงัเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง   พร้อมทงัมีการ

บนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น                                                                                                                                                        

 3. ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที    เมือวนัที   สิงหาคม   บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ  

Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม การตรวจ

นบัคะแนนในแตล่ะวาระใชร้ะบบ   Barcode    มีผูส้อบบญัชีร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนทุก 

วาระเพือความโปร่งใส    นอกจากนี  ผูถ้ือหุ้น / ผูรั้บมอบฉนัทะทุกคนยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหนา้จอ 

ในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียงไปพร้อมกนัทนัที 

  การออกคะแนนเสียงให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถ้ือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูที้ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ดว้ย   และ/หรือ  งดออกเสียง และ/หรือบตัรเสีย เท่านนั   จากนนัจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวน

เสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนั ๆ ทงันีในกรณีทีผูถ้ือ

หุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุ้นโดย

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษทัล่วงหนา้ บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นไวใ้นระบบ

ประมวลผลเรียบร้อยแลว้ ในปี  การลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูไดจ้ากรายงานการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที   ทีบริษทัฯ เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 4. บริษทัฯ ดาํเนินการประชุมเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม ไม่มีการสลบัวาระ และไม่ม ี

การเพมิวาระอืนนอกเหนือจากทีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น  หรือเปลียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดย

ไม่ไดแ้จง้ให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหนา้ 

 5. บริษทัฯ มีการบนัทึกวีดีทศัน์การประชุมผูถ้ือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม  ซึงผูถ้ือหุ้น

สามารถติดต่อไดที้เลขานุการบริษทั และไดเ้ผยแพร่ภาพการประชุมผา่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

                     6. วาระการประชุมผูถ้ือหุ้นทีสาํคญั  ไดแ้ก่ 

 ( )   การจ่ายเงินปันผล :    บริษทัฯ เสนอรายละเอยีดเกียวกบัการ

จดัสรรกาํไร อตัราเงินปันผลทีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผล และขอ้มูลประกอบซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษทัฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลทีจ่ายกบันโยบาย และระหว่างเงินปันผลทีจ่ายในปี

ปัจจุบนักบัปีทีผา่นมา  พร้อมระบุวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล   และวนัปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุ้น  

 ในปี  บริษทัฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี   ในอตัราหุ้นละ .  บาท 

จาํนวน , ,  หุ้น เป็นเงินจาํนวน .  ลา้นบาท 
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 (2) การเลือกตังกรรมการบริษัท :    บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเลือกตงั

กรรมการบริษทัเป็นรายคน       และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทั    กรรมการบริษทัทีไดรั้บการเสนอชือไดผ้่านการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน      และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามทีบริษทัฯ กาํหนด  และตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน     โดยมีขอ้มูลเบืองตน้ของบุคคลทีเสนอให้เลือกตงั    จาํนวนบริษทั

ทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั/ผูบ้ริหาร ในบริษทัมหาชนอนื ในกิจการทีแข่งขนั/เกียวเนืองกบัธุรกิจของ

บริษทั   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการทีเสนอ 

 กรณี  เป็นการเสนอชือกรรมการบริษทัท่านเดิม  จะมีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปี 

ทีผา่นมา    และจาํนวนวาระ / ปีทีเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :    บริษทัฯ ไดม้ีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที

ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัเป็นประจาํทุกปีโดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั  และไดม้ีการแจง้วงเงินทีไดรั้บอนุมติัและจาํนวนเงินทีจ่ายจริง รูปแบบการ

จ่ายเงิน รวมทงัมีการสรุปจาํนวนเงินทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

รายบุคคลใน แบบ  56 - 1 และในรายงานประจาํปี  ในหวัขอ้ 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหาร  

 (4) การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี :   บริษทัฯ เสนอชือ

ผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชี ความเป็นอสิระ ผลการปฏิบติังาน จาํนวนปีทีทาํหนา้ที  เหตุผลทีเปลียนผูส้อบ

บญัชี มกีารเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหว่างปีปัจจุบนักบัปีทีผา่นมา และค่าบริการอืนทีมีการรับบริการจาก

สาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั  นอกจากนี ยงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบ

บญัชีของบริษทัจดทะเบียนอนืในระดบัเดียวกนั โดยผา่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 หลังประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอยา่งละเอียด  ชดัเจน  ครบถว้น  ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงในแต่ละวาระ   มีการบนัทึกรายชือกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน  

ผูส้อบบญัชี  ทีเขา้ร่วมประชุม บนัทึกวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน        บนัทึกจาํนวนคะแนนเสียงทีไดรั้บ

ในแต่ละวาระทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียง  บนัทึกคาํถาม  คาํตอบ   ซึงรายงานการประชุมดงักล่าว

ไดรั้บการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย  และประธานกรรมการบริษทัก่อนลงนามในฐานะประธานทีประชุม  และ

ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

พร้อมทงัเปิดเผยผา่นเวบ็ไซต ์ (www.btnc.co.th)  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใน  วนั นบัจากวนั

ประชุมผูถ้ือหุ้น เพอืเป็นช่องทางให้ผูถ้ือหุ้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ถึงการประชุม

ครังตอ่ไป  พร้อมทงันาํส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้   กระทรวงพาณิชย ์ ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด 
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 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

 1.  คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั     

โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั  เท่ากบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสียง 

 2. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   

สามารถมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที         

ผูถ้ือหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดแ้ละเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือก

ในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้น 

 3. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชือบุคคลเพอืรับเลือกตงั

เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

 4. คณะกรรมการบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั

ล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถ้ือหุ้น    

โดยส่งหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพอืการพจิารณาล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัทาํฉบบั

ภาษาองักฤษให้กบัผูถ้ือหุ้นต่างชาติ 

 6. คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและมีมาตรการ

ป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พอืหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอื้นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ

บริษทัผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ในช่วง  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   

 7.  คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ ปฏิบติั

ตามกฎเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

  จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดการปฏิบติัตอ่ผูถ้ือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกนั บริษทัฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุ้น     โดยปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั  ดงันี 

   2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

    1. การกาํหนดสิทธิออกเสียงในทีประชุม เป็นไปตามจาํนวนหุ้นทีผูถ้ือหุ้นถืออยู ่ โดย 

หนึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึงเสียง 

    2. การประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพอืบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  ล่วงหนา้ก่อน

การประชุมตามหลกัเกณฑที์กาํหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือง โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

    3. การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที  เมือวนัที  สิงหาคม  บริษทัฯ ส่งหนงัสือ 
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บอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม  วนั  โดยส่งวนัที   

กรกฎาคม      ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม   รายงานประจาํปี   งบการเงิน   หนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข.  ขนัตอนการมอบฉนัทะ ขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั    

และแผนทีสถานทีจดัประชุม ซึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัทีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนการ

ประชุม  วนั  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

    บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้น กรณี เป็นผูถ้ือหุ้นต่างชาติ บริษทัฯ จดัส่ง

หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย 

   4. บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทกุคนมส่ีวนร่วมในการพิจารณา        และออกเสียง 

ลงคะแนนในเรืองสาํคญั ๆ ของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุม    โดยผูถ้ือหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือกรรมการตรวจสอบ   ซึงเป็นกรรมการ 

อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหนึงเขา้ประชุมแทน  เพอืเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน  ซึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ชือ   

ทีอยูแ่ละการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทงั  คนไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดั

ประชุม    หรือสามารถดูขอ้มูลเกียวกบักรรมการตรวจสอบทงั    คนไดจ้ากรายงานประจาํปี        ทีส่งไปพร้อม

หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม   

    บริษทัฯ  อาํนวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   โดยได ้

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพือสนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะทีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้      ระบุถึงเอกสาร / หลกัฐานรวมทงัคาํแนะนาํขนัตอน

ในการมอบฉนัทะและไม่ไดก้าํหนดกฎเกณฑที์ทาํให้ยากต่อการมอบฉนัทะหรือสามารถ Download หนงัสือ

มอบฉนัทะทีไดจ้ดัทาํ   และปฏิบติัตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้     กระทรวงพาณิชยจ์ากเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ (www.btnc..co.th)    ซึงมี    แบบ  คือ  แบบ  ก.   แบบ  ข.  และแบบ  ค.  (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู ้

ลงทุนตา่งประเทศ  และแต่งตงัให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

  ในปี    บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ครังที   วนัที   สิงหาคม  

 

    5. บริษทัฯ จดัให้มีอากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถ้ือหุ้น โดย 

ไม่คิดค่าใชจ่้าย 

      ราย หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 

    ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 

         เข้าประชุมด้วยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 

              - มอบให้ผูอื้น 

508 

32 

5 

 

2 

25 

12,000,000 

9,480,428 

3,670,068 

 

       3,000 

5,507,360 

100.00 

79.00 

30.58 

 

0.03 

48.39 
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    6. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 

และออกเสียงอยา่งเต็มที  การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า   

ชวัโมง และให้สิทธิผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัทีไดเ้ริมประชุมไปแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ทียงัไม่มีการพจิารณา  และนบัเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

    นอกจากนี  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพยีงพอในการลงทะเบียน

เขา้ประชุมและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใชร้ะบบ  Barcode เพอืให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ

โปร่งใส 

   2.2  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

                    บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อ 

บริษทัและผูถ้ือหุ้น  และกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ปฏิบติัหนา้ที 

ดว้ยความซือสัตย ์มีความรับผิดชอบ มีวนิยัและมีจิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง   ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที

แสวงหาประโยชน์เพอืตนเอง  และ/หรือผูอื้นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์  และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยไม่

นาํขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์ของตนเอง  และ/หรือผูอื้น  และห้ามกระทาํการอนัเป็น

การสนบัสนุนบุคคลอนืใดให้ทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั ซึงบริษทัฯ ไดแ้จกจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  

พนกังาน และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th) เพอืเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการ

ดาํเนินธุรกิจ    

 นอกจากนี  ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ  มีการกาํหนดเรืองดงักล่าว 

โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวสู้งสุด   คือ   การเลิกจา้ง    ซึงกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

ไดป้ฏิบติัตามทีกาํหนด 

   2.3 การดูแลการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ     มีมาตรการดูแลการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ       โดยกาํหนดไวใ้น 

จรรยาบรรณ  ห้ามมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํ

การซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง    เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   และกาํหนดให้

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร (รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  ทีมีหนา้ทีรายงานการถือหลกัทรัพย ์

หากมีการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งแจง้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษทั เพอืรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัครังตอ่ไป ซึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครังจะมีวาระรายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของ

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และหากมีประกาศเปลียนแปลงเกียวกบัเรืองดงักล่าว เลขานุการบริษทัจะส่ง

จดหมายแจง้ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทราบ พร้อมแนบสําเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเรืองดงักล่าว 

    นอกจากนี บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร โดย

กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร    

และบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ให้ประธานกรรมการบริษทัและประธาน
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กรรมการตรวจสอบทราบ  และหากมกีารเปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลงให้ประธานกรรมการ

บริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ   

 ในปี     กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 

   2.4 การดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

      จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ในหวัขอ้ความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 . ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรือรายการทีเกียวโยงกนัอย่างรอบคอบ  

เป็นธรรม สมเหตุสมผล  มีกระบวนการทีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ทาํรายการ     โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษทัเป็นสาํคญั กรรมการบริษทัผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 2.  ยึดถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย   โดยไม่กระทาํการใดๆ 

อนัเป็นการขดัผลประโยชน์กบับริษทั  รวมทงัไม่มีการเออืประโยชน์  หรือใหสิ้ทธิพเิศษแก่บุคคลใด 

 3.  กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีมี

ความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 4.  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซึงอยูใ่นหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน 

ห้าม  ทาํการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วง  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 5.  กาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

มีหนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อคณะ 

กรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังต่อไป 

 6.  ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูล หรือความลบัของบริษทัทีตนเองทราบ หรือไดรั้บ

ทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผูที้ไม่เกียวขอ้ง  

 7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานของบริษทัทีมีอาํนาจหนา้ที อาจมีการ

กาํหนดชนัความลบัของขอ้มูลตามความสาํคญัของขอ้มูล และการให้ขอ้มูลตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมาย  

 บริษทัฯ  ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกนัดว้ย 

ความรอบคอบมีเหตมุีผล   คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ การกาํหนดราคาเป็นไปตามเงือนไขการคา้ที

เป็นธรรมเสมือนการทาํรายการกบับุคคลทวัไป   จดัวางระบบการปฏิบติัดว้ยความโปร่งใส  ปฏิบติัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยกาํหนดเป็นนโยบายหนึงในการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และกาํหนดไวใ้น

จริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถ้อืหุ้น  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพอืให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบ

ขอ้มูล 
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    บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ

รายการทีเกียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  โดยกาํหนดให้กรรมการบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดตอ้งออกจากห้องประชุม  และไม่ออกเสียงใน

วาระนนั  การพจิารณาการทาํรายการดงักล่าวไดพิ้จารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการ  เพอื

ประโยชน์ของบริษทัฯ         เมอืเสร็จสินการประชุมไดเ้ปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวทงัภาษาไทย   และ

ภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)   โดย

ไดเ้ปิดเผยถึง ชือ  ความสัมพนัธ์ของบุคคลทีเกียวโยง   การกาํหนดราคา  มูลค่าของรายการ  คู่สัญญา  เหตผุล

ความจาํเป็นของรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและความเห็นทีแตกต่าง (ถา้มี) รวมทงัมี

การบนัทึกในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได ้    และยงัไดท้าํการสรุปไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มูล

ประจาํปี  (แบบ  - )  และรายงานประจาํปี (แบบ - )    

    บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการอนุมติัหลกัการเกียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีมีเงือนไขการคา้

ทวัไป ในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งเป็นประจาํ

ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที   หลงัจากการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี   เพอืให้กรรมการ

บริษทัชุดใหม่ไดท้ราบเกียวกบัเรืองดงักล่าวและให้สรุปรายการดงักล่าวทุกไตรมาส เพอืรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัทราบ  

    ในปี   บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการเกียวโยงกนัหรือซือขายทรัพยสิ์นทีเป็นการฝ่าฝืน  

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 3.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึง 

ถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงทีมีกบับริษทั เพอืให้มนัใจไดว่้าสิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการ

ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั    จึงไดก้าํหนดนโยบายเพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย

แต่ละกลุ่ม   ตลอดจนคาํนึงถึง ชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม เพอืการพฒันาอยา่งยงัยนื ต่อตา้นการทุจริต การ

คอร์รัปชนั ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้จดัทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วน

หนึงของรายงานประจาํปี 

 3.3 คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการให้มีช่องทางและขนัตอน ทีผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรืองทีอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั  ความถูกตอ้งของรายงานทางการ

เงินหรือเรืองทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 3.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังาน

หรือผูแ้จง้เบาะแส  ในเรืองทีอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัหรือเรืองทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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  จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กลุ่มต่าง ๆ      บริษทัฯ ยึดมนัในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ทงัภายใน

และภายนอกองคก์ร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงการเจริญเติบโตทาง

ธุรกิจร่วมกนั    เออืประโยชน์ซึงกนัและกนัอนัจะนาํไปสู่การทาํธุรกิจทียงัยืน จึงไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติั  ไว้

ในจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพือให้เกิดความมนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของผูม้ีส่วนไดเ้สียจะ

ไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย  และกรณีทีเกิดความเสียหายบริษทัฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  จะมี

การปรึกษา- หารือและร่วมกนักาํหนดมาตรการทีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 

   จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ 

   บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํจริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึงไดแ้จก 

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

เพอืให้กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร     และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ต่อผูถ้ือหุ้น ลูกคา้  คูค่า้ 

คู่แข่ง เจา้หนี พนกังาน  ชุมชนและสังคม สิงแวดลอ้ม  และภาครัฐ     สิงแวดลอ้ม      คณะกรรมการบริษทัให้

ความสาํคญัต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมากเพราะธุรกิจจะอยู่ไดต้อ้งมี จริยธรรม คุณธรรมทีดี เป็น

ทีเชือถือและยอมรับโดยทวัไป  ซึงจะส่งผลให้บริษทัฯ  มีความเจริญกา้วหนา้  มนัคงอยา่งยงัยนื  ดงันี 

   1.1  ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ   ระมดัระวงั   ซือสัตย ์  สุจริต     

เพอืสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบัผูถ้ือหุ้นอยา่งต่อเนืองและยงัยนื   โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั  

ดงันี 

 1.   เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรม 

 2.   ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   ซึงจะช่วยสร้างความเชือมนัและความ

มนัใจต่อผูถ้ือหุ้น  อนัจะนาํไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งยงัยนื  

 3.  มีการพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหนา้อย่างต่อเนือง  ให้ผลตอบแทนแก่ผู ้

ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

 4.  รายงานสารสนเทศสาํคญัทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น  

ทงัสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี   และสารสนเทศทีรายงานตามเหตกุารณ ์    ตามกฎหมายและ

ประกาศทีเกียวขอ้งโดยไม่กระทาํการใดๆ  ทีมลีกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถ้ือหุ้นในการเขา้ถึงสารสนเทศ

ของบริษทั 

 5.  จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตอ่รายงานทางการเงินใน

รายงานประจาํปี 

 6.  เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ

เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 
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 7.  เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมผูถ้ือหุ้น 

 8.  เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั

ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพอืให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม

  

 9.  อาํนวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ือหุ้น โดย วนั เวลา สถานที และวธีิการ ไม่เป็น

อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้น รวมทงัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย

ตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผูอื้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

 10. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

 11.  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัเสมือนวิญ ูชนพึงรักษารัพยสิ์น

ของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

  บริษทัฯมีกลไกทีทาํให้ผูถ้ือหุ้นมีความเชือมนัว่าจะไดรั้บขอ้มูลทีถูกตอ้งและผลตอบแทน

ทีเหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั  ม ี

มาตรการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเกียวกบัข่าวสารทีเป็นความลบั  ห้าม

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานทีรับทราบขอ้มูลภายใน นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พอื

ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอนืโดยมิชอบ เพอืการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง    เดือน ก่อนเผยแพร่

งบการเงินแก่สาธารณชน 

ในปี  บริษทัฯ จ่ายปันผล จากผลประกอบการในปี   ทงันี  ผูถ้ือหุ้นทกุรายได ้ 

รับเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารทีสําคญัในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิงพมิพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนี บริษทัฯ ยงัได ้

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส และเปิดเผยการทาํรายการทีสาํคญั   เช่น  รายการ

ทีเกียวโยงกนั ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทั

(www.btnc.co.th) 

 1.2  ลูกค้า 

  บริษทัฯ ตระหนกัว่าความพึงพอใจและความเชือมนัของลูกคา้เป็นกุญแจสาํคญั อนันาํไป 

สู่ความสาํเร็จของบริษทัอย่างยงัยนื  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1.  ดาํเนินธุรกิจดา้นผลิต  จาํหน่ายสินคา้  และบริการ  ทีปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภคและเป็น

มิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 2. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมนั  พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพมิ

คุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ เพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนือง  พร้อมกบัการให้ขอ้มูลที

จาํเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง 
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 3. ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย ์  สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ที

เป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใชเ้พอืประโยชน์ตนเองหรือผูที้

เกียวขอ้งโดยมิชอบ 

 4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนืใดทีไมสุ่จริตจากลูกคา้  

ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้ ให้รีบแจง้ลูกคา้เป็น

การล่วงหนา้ เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

  6.  จดัให้มีช่องทางการสือสาร เพอืให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคาํร้องเรียน

พึงไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม  

   บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตยย์ติุธรรม ให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งแกลู่กคา้ ให ้

บริการ และปฏิบติัตอ่ลูกคา้ดว้ยความมีนาํใจ  โดยกาํหนดนโยบายคุณภาพไวด้งันี  “ เป้าหมายคือความเป็นหนึง  

ทุกสิงททีําคือความทันสมัย  คุณภาพทีให้คือดทีีสุด และงานบริการคือหัวใจสําคัญ ”  คาํร้องเรียนของลูกคา้พึง

ไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมเพอืสนองตอ่ความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็ว  รักษา

ความลบัทางการคา้ของลูกคา้  เพอืพฒันาสินคา้และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  คิดคน้

นวตักรรมใหม่ ๆ เพอืเพมิคุณค่าให้แกสิ่นคา้ และบริการอยา่งต่อเนือง   

 1.3   คู่ค้า 

  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกาํหนด

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)   ทีมีการดาํเนินธุรกิจตาม

กฎหมายปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อ คู่คา้

บนพนืฐานของการแข่งขนัทีเป็นธรรม  เสมอภาค  และเคารพซึงกนัและกนั 

 2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พอืประโยชน์ตนเอง

หรือผูเ้กียวขอ้งโดยมิชอบ 

 3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกนั   แลกเปลียนความรู้   ร่วมกนัพฒันาและ

เพมิคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ  เพอืการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้

ให้รีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

   5. ไม่เรียก รับ  หรือยินยอมทีจะรับ  ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อนืใด  ซึงอยู่

นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามขอ้ตกลง เงือนไขทางการคา้  และให้ขอ้มูลทถีกูตอ้ง    มีการสร้าง

สัมพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปลียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสินคา้  และบริการ  

เพอืเพมิคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ ไม่เรียก รับ หรือ  ยินยอมทีจะรับทรัพยสิ์น   หรือประโยชน์อนืใด    

ซึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้   ในปี  ไม่มีกรณีทีไม่ปฏิบติัตามสัญญาทีมีต่อคู่คา้ 
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 1.4  คู่แข่ง 

  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย    โดยกาํหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยคาํนึงถึงจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

    2. ไม่ทาํลายชือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

    บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ    โดยปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยสุจริต 

ภายใตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  ทงันี บริษทัฯ ถือวา่คู่แข่งเป็นส่วนหนึงในการเสริมสร้างศกัยภาพ 

ขององค์กรให้มีความมนัคง  และแขง็แรงยิงขนึ   ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา   บริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พพิาทใด ๆ   

กบัคู่แข่งทางการคา้ 

 1.5    เจ้าหนี 

  คณะกรรมการบริษทัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพอืสร้างความ

เชือถือให้กบัเจา้หนี โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ปฏิบติัตอ่เจา้หนีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 3. บริหารงานเพอืให้เจา้หนีมนัใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หนีทีดี 

 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา  

 5. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึง  ให้รีบแจง้ให้เจา้หนีทราบเป็น

การล่วงหนา้เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามเงือนไขทีมีต่อเจา้หนีการคา้และเจา้หนีเงินกูโ้ดยเคร่งครัด   ในปีทีผา่นมาบริษทัฯ 

จ่ายเงินให้กบัเจา้หนีการคา้ตรงตาม    Credit Term    ทีไดต้กลงไวล้่วงหนา้     และจ่ายคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบีย

ตามเงือนไขทีกาํหนด   โดยไม่มีการผิดนดัชาํระแต่อยา่งใด   

 1.6  พนักงาน 

  คณะกรรมการบริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ของบริษทั โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ และสิทธิขนัพนืฐานในการ

ทาํงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เกียวขอ้ง 

 2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของ

บริษทั 

 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน   ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทาง

เพศ สีผิว เชือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอนืใดทีไม่ไดเ้กียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
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 4. สนบัสนุนและส่งเสริมให้มกีารฝึกอบรม แลกเปลียนความรู้ เพอืพฒันาความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรอย่างทวัถึง สร้างความมนัคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ตาม

ศกัยภาพของแต่ละคน 

 5. ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันา

บริษทั 

 6. ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หนา้ที ความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบติังาน 

 7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ทีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษา 

พยาบาล กองทุนสาํรองเลียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

 8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสือสาร เสนอแนะและร้องทุกขเ์กียวกบัการทาํงาน 

ซึงขอ้เสนอต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและกาํหนดวิธีการแกไ้ข เพอืให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

 9. จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ที รวมทงัจดัสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพอืเป็นการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน 

 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

   บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุดในการสร้างความสาํเร็จให้กบับริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเคารพต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ

มนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความสามารถตามศกัยภาพของแต่ละคน เพอืความ 

กา้วหนา้ และสร้างความมนัคงในอาชีพ รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและ

พฒันาบริษทัฯ   ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และ

การปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน  ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม   มุ่งเนน้ความปลอดภยัและสุขอนามยั

ในสถานทีทาํงานอยา่งเหมาะสม   เพอืเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทาํงาน  และจดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบั

พนกังานดว้ยความยติุธรรม  

  ในปี  ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี

มาตรการป้องกนัโดยจดัให้มีการทาํความสะอาดและฉีดพ่นนาํยาฆ่าเชือภายในสาํนกังานและร้านคา้เป็นประจาํ 

เพอืให้มนัใจในความปลอดภยัของพนักงาน ลูกคา้และผูม้าติดต่อ มีการจดัสเปรยแ์อลกอฮอลล ์ หนา้กากผา้

ให้แก่พนกังาน การเวน้ระยะห่าง การวดัอณุหภูมิเพอืเป็นการคดักรองเบืองตน้ก่อนเขา้สถานทีทาํงาน และการ

ทาํงานทีบา้น (Work from home) สําหรับบางหน่วยงาน การจดัชุด PPE ให้แก่พนกังานกลุ่มเสียงไดส้วมใส่ 

ไดแ้ก่ พนกังานขาย พนกังานขนส่ง และพนกังานทีตอ้งเดินทางดว้ยรถโดยสารสาธารณะ เพอืเป็นการลดความ

เสียงและป้องกนัโรค Covid-  นอกจากนีบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํประกนัภยัโรค Covid-  ให้แก่พนกังานทุกคน 
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  บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ เพอืการออมเงินและเป็นหลกัประกนัของ

พนกังานในอนาคต โดยสมาชิกตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน และจะไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทัฯ ทุกเดือนใน

อตัราเดียวกนั นอกจากนีบริษทัส่งเสริมให้พนกังานออมเงิน กบัโครงการ “สหกรณอ์อมทรัพยเ์พอืพนกังาน

เครือสหพฒัน์”  และจดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยัการประสบอุบติัเหตุให้กบัพนกังานตามความเหมาะสม

เพอืเป็นหลกัประกนัความเสียงภยัทีอาจเกิดขึนกบัพนกังาน มีการจดัการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองคก์ร 

ตลอดจนการส่งพนกังานไปร่วมอบรม สัมมนากบัภายนอกซึงจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพอืเป็นการพฒันาและ

เพมิความรู้ ความสามารถ  และทกัษะในการทาํงานให้แก่พนกังานอยา่งต่อเนือง มีเครืองแบบพนกังานขายเพือ

ความเป็นระเบียบ และภาพลกัษณที์ดี มีเครืองแต่งกายพนกังานสาํนกังาน เพอืให้พนกังานแต่งตวัสวย มี

สวสัดิการดา้นการซือสินคา้ราคาพิเศษของบริษทั โครงการเงินกูเ้พอืทีอยูอ่าศยั โดยร่วมมือกบัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ในอตัราดอกเบียตาํ    

 1.7    ชุมชนและสังคม 

  คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อ 

ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน เพอืธาํรงรักษาไวซึ้งสังคมและ

ส่วนรวมทีดี   โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่ดาํเนินธุรกิจทีทาํให้สังคมเสือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืนทีอยูร่่วมใน

ชุมชนและสังคม 

 2. ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขนึใน

บริษทั และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนือง 

 3. กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีเกิดขึนต่อชุมชนและสังคม อนั

เนือง มาจากการดาํเนินงานของบริษทั 

 4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน 

 5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ในการพฒันาชุมชน  

 6. ให้การสนบัสนุนในกิจกรรมทีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  

 7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลติภณัฑ์

ชุมชน 

 8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนระหว่างบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพนืฐาน

ของความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม 

บริษทัฯ มีการปลูกฝังจิตสาํนึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมใหเ้กิด 

ขึนในบริษทัฯ  โดยกระทาํอยา่งต่อเนือง และสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย

ส่วนรวม 

-  ร่วมกิจกรรม “โครงการนาํใจให้กาชาด” บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย  

 - ร่วมกิจกรรม “โครงการสมาคมรักแม่” บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย 
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 -  ร่วมบริจาคชุด PPE และหนา้กากผา้ ให้แก ่ โรงพยาบาล หน่วยงาน และบคุลากร

ทางการแพทย ์ใชป้้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

 - ร่วมมือกบับริษทัเอกชน หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชน ในการจดัหาอุปกรณ ์

ชุด PPE และหนา้กากผา้ เพอืบริจาคให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และ บคุลากรทาง

การแพทย ์ใชป้้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

 1.8   สิงแวดล้อม 

  คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม โดยมี

การกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม  

โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงาน

อยา่งสมาํเสมอ 

 .    สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตสาํนึกให้พนกังานทุกระดบั   เกิดความร่วมมือ

และความรับผิดชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนื 

 3.    ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเรืองสิงแวดลอ้ม 

 4.    ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม   ตงัแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  มี

มาตรการบาํบดัและฟืนฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มอย่างยงัยนื 

 5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน    (Value Chain)     ทีดาํเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 1.9  ภาครัฐ 

  บริษทั ฯ ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยกาํหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏิบติั  ดงันี 

 1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ดาํเนินการ

ใดๆ  อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

 2. ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เมือมีการติดต่อทาํธุรกรรมกบัเจา้หนา้ทีหรือหน่วยงานของรัฐ 

 3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัและภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสม  

 4. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ในแต่

ละประเทศ หรือทอ้งถิน 

บริษทัฯ  จ่ายภาษถีูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทงั 

ภาษีมูลค่าเพมิ ภาษ ี ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ 

และภาษีนิติบุคคล 
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การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทีเกียวกบัสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  และไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวไปใชห้รือให้บุคคลอนืใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอ้นืไปใชเ้พอื

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

 4. ผลงานทีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือทีเกิดขึนจากการปฏิบติัหนา้ทีให้ถือเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของบริษทั     และเมอืพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว

คืนให้บริษทั   ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

  บริษทัฯ มีนโยบายไม่เกียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนาํ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

 การบริการดา้นเครืองหมายการคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

         1.   เครืองหมายการคา้ต่างประเทศ   บริษทัฯ      เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑที์มีชือเสียงในต่างประเทศอยา่งถูกตอ้ง และไดท้าํสัญญายนิยอมให้บริษทัในกลุ่มใชเ้ครืองหมาย

การคา้อย่างถูกตอ้งเช่นกนั  เช่น  GUY LAROCHE โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

         2     เครืองหมายการคา้ในประเทศ      บริษทัฯ     เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิเครืองหมายการคา้ของ

ผลิตภณัฑที์มีชือเสียงในประเทศอยา่งถูกตอ้ง   และไดท้าํสัญญายินยอมให้บริษทัในกลุ่มใชเ้ครืองหมายการคา้

อยา่งถูกตอ้งเช่นกนั  เช่น  GSP  JOUSSE  C&D  LOF-FI-CIEL  โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ 

 ในปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีละเมดิทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่อย่างใด 
  

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่กระทาํการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการทีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2. ให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพือนาํไปเป็นส่วนหนึงในการ

ปฏิบติังาน 

 3. ไม่จาํกดัความเป็นอสิระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือชาติ ศาสนา การเมือง

หรือเรืองอนืใด  ทงันีพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 

 4. จดัให้มีช่องทางการสือสาร      เพอืใหพ้นกังานหรือผูที้เชือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ

ไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคาํร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และ

ดาํเนินการอย่างเป็นธรรม 
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 บริษทัฯ มีความมุ่งมนัทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทงัเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัองค์กร และเพอืให้แนวทางการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ 

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงมีนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ดงันี 

1. บริษทัฯ จะไม่จา้งแรงงานเด็ก ไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และไม่ดาํเนินกิจกรรมที

ส่งผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก 

2. บริษทัฯ   จะมีการปฏิบติัต่อแรงงานทีเขา้มาทาํงานในบริษทัฯ   อยา่งไม่เป็นทางการ   

เช่น แรงงานตา่งดา้ว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. บริษทัฯ จะมีการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มเกียวกบั 

กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัของพืนทีและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่จดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการให้กบัองค์กรอนื    ทีจะนาํไปใชใ้นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 

5. บริษทัฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัองคก์รทีมีการดาํเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

 บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย  ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนั   โดยกาํหนดแนวทาง

ปฏิบติั ดงันี 

 1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  

ดว้ยความซือสัตย ์ สุจริต 

 2. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มกีารตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม   เพอืป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริต   การ

คอร์รัปชนัต่างๆ 

 3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือ

ยอมรับซึงทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อืนใด  สาํหรับตนเองหรือผูอื้นทีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั  หรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ทีในทางทีมิชอบ หรืออาจทาํให้บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

 4. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอทีจะให้ทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อืนใดแก่บุคคลภายนอก  เพือจูงใจให้บุคคลนนักระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดทีผิดต่อกฎหมาย

หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ทีของตน 

 5. จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกตอ้ง 

 6. จดัให้มีช่องทางในการสือสารเพือให้พนกังานและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งสามารถทีจะแจง้

เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมนัใจไดว่้าจะไดรั้บการคุม้ครอง และตอ้งมีการแตง่ตงัเจา้หนา้ทีทีมีหนา้ทีตรวจสอบ

ทุกเบาะแสทีมีการแจง้เขา้มา 

จากนโยบายและแนวปฏิบติั ดงักล่าว  บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจบนพนืฐานความถูกตอ้ง โปร่งใส 

ปฏิบติัตามกฎหมาย   ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตย ์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ  มีวนิยั   และมีจิตสาํนึกทีดีต่อ
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ส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชน์เพอืตนเอง/หรือผูอื้นโดยมิชอบ   ห้ามรับเงิน

ผลประโยชน์อืนใด  อนัเกียวเนืองกบัการทาํงานให้บริษทัฯ   ซึงถือเป็นนโยบายให้พนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั 

ว่าจะไม่สร้างความสําเร็จของงานในหนา้ทีดว้ยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบวา่มีการละเมิด 

นโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหนา้ทีการทาํงาน โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินัยไวสู้งสุด  คือ การเลิกจา้ง  

นอกจากนี บริษทัฯ มีสาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบ และประเมินความเสียงจากการทุจริต 

และยงัมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทาํหนา้ทีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน   และติดตามผลการ

ตรวจสอบภายใน  หากมีการทุจริต  หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

 ในปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีการให้สินบนเพอืผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั แต่อยา่งใด อีก

ทงัทางบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
 

 นอกจากนีในดา้นจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ยงัไดก้าํหนดเรือง 
     

1.  การเลยีงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  

  บริษทัฯ มุ่งหวงัให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางทีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  

อยา่งไรก็ตาม  การเลียงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวญัหรือการรับการเลียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี 

ปฏิบติั  เพอืรักษาไวซึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั  เป็นสิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม  โดยกาํหนด

แนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ไม่รับ  หรือให้ของขวญั  ของกาํนัล การเลยีงรับรอง ทีอาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการ

ตดัสินใจอยา่งหนึงอยา่งใด    หากจาํเป็นตอ้งรับหรือให้ของขวญั ของกาํนัล การเลียง

รับรอง  ตามประเพณีทีมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย  ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

 2. กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน

ภายนอกอาจรับเงิน  สิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนนั

กาํหนดและใชเ้ป็นการทวัไป เช่น  การไดรั้บของขวญั ของกาํนลั การจบัฉลากชิงรางวลั 

เป็นตน้ 

 3. กรณีทีตวัแทน  คู่สัญญา  หุ้นส่วน  หรือผูอื้นใด  ทีตอ้งการให้ของขวญั  ของกาํนลั  หรือ

การเลียงรับรองในนามของบริษทั  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  

 4. ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งในเรืองเหล่านี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณทีเหมาะสม    
 

นโยบายด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ    มีนโยบายในการบริหารจดัการ    เพอืส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรมทงัใน

ดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งรับผิดชอบ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  การ

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กบัหน่วยงานทีอยูใ่นขอบเขตอทิธิพลขององค์กร รวมทงัการเคารพตอ่

สิทธิในทรัพยสิ์น  
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ในปีทีผา่นมา บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
 

 นโยบายด้านแรงงาน   

 บริษทัฯ     มีนโยบายในการบริหารจดัการดา้นแรงงาน       เพอืใหเ้กิดการจา้งงานและปฏิบติัต่อ 

แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบติัดงันี 

1. กรณีบริษทัฯ มีการเปลียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ  ทีมีผลกระทบต่อพนกังาน เช่น  การ  

    เปลียนเวลาการทาํการ การปิดกิจการทีมีผลต่อการจา้งงาน บริษทัฯจะจดัให้มีการแจง้การ 

  ให้ขอ้มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและพจิารณาร่วมกบัตวัแทนลูกจา้ง เพอืหาแนวทาง     

ในการลดผลกระทบทีมีต่อพนกังาน รวมทงัมีการแจง้ไปยงัตวัแทนภาครัฐ เพอืให้ผูที้

เกียวขอ้ง      มกีารตรวจสอบร่วมกนั เพอืบรรเทาผลกระทบดา้นลบเท่าทีเป็นไดม้ากทีสุด 

2. บริษทัฯ จะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของลูกจา้ง โดยเจา้หนา้ที 

 บุคคลมีหนา้ทีดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

3. เมือมีการดาํเนินงานในต่างประเทศ  บริษทัฯ จะพยายามเพิมการจา้งงาน การพฒันา 

 อาชีพ การเลือนตาํแหน่งและความกา้วหนา้ของบุคคลในประเทศนนั   รวมทงัมีนโยบาย 

 ในการจดัหาและกระจายงานไปยงักิจการในทอ้งถินทีดาํเนินการอยู ่

4. บริษทัฯ   จะหลีกเลียงการกระตุน้ให้ภาครัฐเขา้มาดาํเนินการใด ๆ     ทีเป็นการจาํกดัสิทธิ 

 เสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง     หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ  

โนม้นา้ว   เพอืให้เกิดการจาํกดัสิทธิดงักล่าว 

5. บริษทัฯ   ยอมรับและเคารพสิทธิของพนกังาน     ในการปฏิเสธงานทีไดพิ้จารณาอยา่งมี    

       เหตุผลว่าอาจจะมีอนัตรายหรือเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวติ  หรือสุขภาพของตนเอง  หรือ 

  ชีวิต และสุขภาพของผูอื้นโดยแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานของตนเองรับทราบ  

 ในปีทีผา่นมา  บริษทัฯ ไม่มีกรณีการปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม     
  

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน ดงันี 
 

   1.  ความรับผิดชอบในหน้าที  

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ไดม้ีการดาํเนิน 

การมาอยา่งต่อเนือง เพอืให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานรับทราบและถือปฏิบติัให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกนัภายใตก้รอบจรรยาบรรณ  และดาํรงตนอยู่ไดด้ว้ยความซือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั  รอบคอบ 

เพอืประโยชน์สูงสุดของบริษทั   และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดก้าํหนดจรรยาบรรณ ดงันี 

 กรรมการบริษทั และผู้บริหาร 

 1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  ซือสัตย ์ สุจริต  โดยปฏิบติัตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศทีเกียวขอ้ง 
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 2. ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเต็มความสามารถ  เพอืให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึง

การเขา้ประชุมทุกครัง ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็น 

 3. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 

ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรืองทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ

และมีเหตุผล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทั  เพอืให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

 5. ในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงหลกัทรัพยข์องบริษทั   กรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหาร   รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งและรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 6. ห้ามกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ทาํการซือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  

เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 7. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูที้มีความ

เกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 8. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

  พนักงาน 

 1. สนบัสนุนและให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจการของบริษทัอย่างสมาํเสมอและ

ปฏิบติังานในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ       เพอืให้เกิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่

บริษทัและพนกังาน 

 2. ปฏิบติัตามกฎหมาย   นโยบาย   ขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน   ระเบียบและประกาศ

ต่างๆ   ทีเกียวขอ้ง 

 3. ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อดว้ยกิริยามารยาท   อธัยาศยัอนัดีงาม   และการบริการทีเป็นเลิศ   

รักษาภาพลกัษณ์และชือเสียงของบริษทั 

 4. รักษาความลบัทางการคา้และไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทัเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก 

 5. ห้ามกูยื้มเงินจากลูกคา้  ผูเ้กียวขอ้งกบัลูกคา้หรือผูท้าํธุรกิจกบับริษทั  เวน้แต่เป็นการ

กูยื้มเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 6. ปฏิบติัตามคาํสังอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   

 7. ยึดมนัในการทาํงานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามคัค ี  และเคารพในสิทธิซึงกนัและกนั   

เพอืประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน   

 8. ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความมีนาํใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี   ไม่กล่าวร้ายตอ่ผูอื้น

โดยปราศจากความจริง   รวมทงัไม่นาํผลงานของบุคคลอนืมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 

 9.  ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความตงัใจ  ซือสัตย ์  สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้

สาํหรับตนเอง  หรือผูอื้น  โดยอาศยัหนา้ทีการงานทีทาํกบับริษทั 
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 10. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ไม่ประมาทเลินเล่อ   จนเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายต่องาน  หรือทรัพยสิ์นของบริษทั 

 11. ปฏิบติัตนในฐานะพลเมอืงดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายทีเกียวขอ้ง    

โดยใชสิ้ทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม  หลีกเลียงการมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

ขดัต่อความสงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
 

  2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  มีหนา้ทีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช้

ทรัพยสิ์นของบริษทั  และทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั 

ดงันี 

 1. ใชท้รัพยสิ์นในการดาํเนินธุรกิจโดยไม่นาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้พอืประโยชน์

ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก 

 2.   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นมิให้สูญหาย   ชาํรุด     หรือนาํไปใชใ้นทาง

ทีผิดเสมือนวญิ ูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม 

 3.  ดาํเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินทีเพียงพอตอ่ความเสียหายทีจะเกิดขึนกบั

ทรัพยสิ์น 

 4. ไม่ใชค้อมพวิเตอร์ทาํร้าย ละเมิด  สอดแนม  แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอื้น  หรือสร้าง

หลกัฐานทีเป็นเท็จ  อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร  และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

 5. ใชอี้เมลแ์ละอินเทอร์เน็ตทีจดัให้ เพอืธุรกิจของบริษทัอย่างระมดัระวงั และไม่นาํมา

ซึงความเสือมเสียชือเสียงของบริษทั 

 6. เก็บรักษาและไม่ยนิยอมให้ผูอื้นใชร้หสัผา่นสาํหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ

ต่างๆ  ของบริษทั 

 7. ไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปทาํซาํ ดดัแปลงหรือกระทาํการใดๆ เพอื

ประโยชน์ส่วนตวัหรือประโยชน์ของผูอื้น  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 

 8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา   เมือพบเห็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจ

นาํไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทาํทีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 

 9. ดูแลให้มีการจดัเก็บเอกสารทีสาํคญัของบริษทัให้ครบถว้นตามเวลาทีกฎหมาย   

หรือระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนดและเมือพน้ช่วงระยะเวลาทีตอ้งเก็บรักษาเอกสารแลว้  พนกังานทีเกียวขอ้งตอ้ง

ดูแลให้มีการทาํลายดว้ยวิธีทีเหมาะสม 
 

 3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
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   คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส    

หรือขอ้ร้องเรียน เมือพบเรืองทีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานใน

บริษทั  ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษทั รวมทงัการรับขอ้ร้องเรียนใน

กรณีทีพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ   หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม       โดยผา่นช่องทางและ

กระบวนการทีบริษทักาํหนด 

   บริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 

โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนทีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็น

ความลบัของบริษทั 

  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 1. ผูร้้องเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้   หากเห็นว่าการเปิดเผยนนัจะทาํ

ให้เกิดความไม่ปลอดภยั  หรือความเสียหาย 

 2. บริษทัจะเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั  และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผู ้

ร้องเรียน   โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนทีเป็นพนกังาน    รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง  จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม  อนัเนืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน  

เช่น  รบกวนการปฏิบติังาน เปลียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
 

 4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย  

  ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ทีรับผิดชอบและให้คาํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพอืให้รับทราบ

เขา้ใจ   และปฏิบติังานตามจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้  หากจรรยาบรรณทีกาํหนดไวไ้ม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ 

หรือหากยงัมีขอ้สงสัย  ไม่สามารถปฏิบติัหรือตดัสินใจได ้   ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขนั  ในกรณี

ทีมีขอ้ขดัแยง้ให้ถือคาํวนิิจฉยัของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษทั  เป็นทีสินสุด 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

   ในกรณีทีผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สีย มปีระเด็นทีเกียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  

ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง   หรือการกระทาํผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ   ผูถ้ือหุ้น  ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

สามารถติดต่อสือสารผ่าน นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน   ซึงรับผดิชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ ) ซึงเป็นผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โทรศพัท ์ -

-  ต่อ  โทรสาร - -    E-Mail address : nokbtnc@gmail.com  และผลการสอบสวนจะ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  ทงันี  ผูแ้จง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบั  ซึงใน

ปี    บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สีย     
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 4.1 คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง    

โปร่งใส ทนัเวลา  ตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง     ทงัสารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  
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และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ ์   ซึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น   รวมทงัการเปิดเผย

ขอ้มูลอนืตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั  โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  ช่องทางการเผยแพร่ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอนืๆ  ทีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งทวัถึง   เท่าเทียมกนั  

 4.2 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการทาํหนา้ทีนกัลงทุน

สัมพนัธ์ เพอืสือสารกบับุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  บริษทัฯ ให้ความสาํคญัของการมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั 

ของบริษทัฯ หลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงในราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ    หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือตอ่สิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น เพอืให้ผูถ้ือหุ้นและ

ผูส้นใจลงทุน   ไดท้ราบข่าวสารทีสําคญัอยา่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว   ทนัเวลา โปร่งใส   เท่าเทียมกนัและคุณภาพ

เดียวกนั  โดยแบ่งเป็น 

(1) สารสนเทศทีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี   ไดแ้ก่    งบการเงิน   แบบแสดงรายการ 

 ขอ้มูลประจาํปี  (แบบ  - )  และรายงานประจาํปี  (แบบ  - ) 

(2) สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์  ไดแ้ก่  การไดม้า/จาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ รายการ 

ทีเกียวโยงกนั   การเขา้ร่วมลงทุน    การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล    การให้ความช่วยเหลือทาง 

การเงิน  ฯลฯ 

 โดยจดัส่งสารสนเทศดงักล่าวผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และส่งในรูปแบบเอกสารสิงพมิพต์่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาทีกาํหนด  เพอืเผยแพร่ต่อไป    

พร้อมทงัเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์  (www.btnc.co.th)    ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็น

ปัจจุบนัอยา่งสมาํเสมอ   
  

   สารสนเทศทเีปิดเผยใน  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ  - )  และรายงานประจําปี   

(แบบ  - )   ไดจ้ดัทาํและเปิดเผยตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ปี  เพอืแสดงถึง

ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ  ดงันี 
 

   (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชือผูถ้ือหุ้น  อนัดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัปิด 

สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นเพอืประชุมสามญัประจาํปีปีปัจจุบนั  และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์(www.btnc.co.th)     

   (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการเปลียนแปลงการถือหุ้น

บริษทัฯ ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  ในหวัขอ้  โครงสร้างการจัดการ 
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   (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภาวะ

อุตสาหกรรมและการแข่งขนั   

   ( ) โครงสร้างธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกจิ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอยา่งชดัเจน 

ในหวัขอ้ โครงสร้างรายได ้

   (5) ความเสียงในการดําเนินธุรกิจ  มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ    โดยกล่าวถึงลกัษณะความเสียง  สาเหตุและผลกระทบ  รวมทงัแนวทางในการป้องกนั  หรือ 

ลดความเสียง ในหวัขอ้ ปัจจยัความเสียง 

   (6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  มีการวเิคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  การ

เปลียนแปลงทีสาํคญั 

   (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร  พร้อมทงัระบุว่ากรรมการบริษทัรายใดเป็นกรรมการอสิระ  มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหนา้ทีของ

คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดยอ่ย  จาํนวนครังของการประชุม  จาํนวนครังทีกรรมการบริษทัแต่

ละคนเขา้ร่วมประชุมในแตล่ะคณะ การถือครองหลกัทรัพย ์จาํนวนบริษทัทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  และ

ประวติัการอบรมของกรรมการบริษทั  ในหวัขอ้  โครงสร้างการจัดการ 

   (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน

แก่  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  รวมทงัรูปแบบ  โดยในส่วนของกรรมการบริษทัมีการเปิดเผยค่าตอบแทน

เป็นรายบุคคล    ในหวัขอ้   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท       ส่วนของผูบ้ริหาร   ในหวัขอ้  ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

   (9) การกํากับดแูลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ 

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

นโยบาย 

   (10) สังคมและสิงแวดล้อม  มีการเปิดเผยนโยบายดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม   และการปฏิบติั

ตามนโยบาย    ในหวัขอ้  การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม  

   (11) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยทงัรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  รายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีจากผูส้อบบญัชี และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  

   (12) รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อความเชือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการเงิน เพอืให้ผูถ้ือหุ้น

หรือนกัลงทุนใชป้ระกอบในการตดัสินใจ   จึงไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ

รายงานทางการเงิน  ลงนามโดยประธานกรรมการบริษทั   และกรรมการผูจ้ดัการ     แสดงไวใ้น  แบบ  -   

และ แบบ  -   
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   (13) การทํารายการระหว่างกนัหรือรายการทเีกยีวโยงกัน   บริษทัฯ  ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

มีแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน    เพือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ    ดว้ยความมีเหตุผล  

และเพอืประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถ้ือหุ้น  มกีารเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และ

เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์  (www.btnc.co.th)      

   (14) การรายงานการซือ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   บริษทัฯ มีการกาํหนดเรือง

การซือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานซึงอยู่

ในหน่วยงานทีรับทราบขอ้มูลภายใน  ทาํการซือ-ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง    เดือน  ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  บุคคลทีเกียวขอ้ง รวมทงัคู่สมรส  และบุตรที

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ      มีหนา้ทีตอ้งรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ  ตอ่สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุม

ครังตอ่ไป 

   (15) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ  กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และบุคคลทีมีความ

เกียวขอ้ง  ภายใน    เดือน   นบัแต่วนัทีกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัหรือวนัทีไดรั้บการแต่งตงั     หากมีการ

เปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลงภายใน    เดือน  นบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง   

   (16) ผู้สอบบัญชี  มีความเป็นอสิระและมีคุณสมบติัทีไดรั้บความเห็นชอบ จากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

    ในปีทีผา่นมางบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง จากผูส้อบบญัชี และนาํส่งงบ

การเงินต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์     และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  ตรงเวลา  ทงัรายไตรมาส  รายปี และไม่ถูกสังแกไ้ขงบการเงิน    

   (17) การสือสารข้อมูลของบริษัทฯ    บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีมีความ

โปร่งใส  เพอืให้ผูถ้ือหุ้น/ผูล้งทุน  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก ทวัถึง และเท่าเทียมกนั  

โดยจดัให้มีช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลไวห้ลาย ๆ ช่องทาง    เช่น   ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพย ์ แห่งประเทศไทย  แบบ -   แบบ -   เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  และการพบปะ

นกัวิเคราะห์ / นกัลงทุน / ผูสื้อข่าว  พร้อมจดัทาํเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษทัฯ 

(18)  การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th)  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์

เพอืเป็นช่องทางในการสือสารขอ้มูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกียวกบับริษทัฯ ผูถ้ือหุ้น/ผูล้งทุน  โดยจดัทาํเป็น 

ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษในเรืองเหล่านี 

    (18.1)  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  นโยบาย 

    (18.2)  ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

    (18.3)  โครงสร้างการถือหุ้น 
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    (18.4)  โครงสร้างองค์กร 

    (18.5)  โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

    (18.6)   ขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

    (18.7)  เอกสารข่าว 

    (18.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายปี 

    (18.9)  ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ ์

    (18.10)  รายงานประจาํปีทีสามารถดาวน์โหลดได ้

    (18.11) หนงัสือนดัประชุมทีสามารถดาวน์โหลดได ้

   (19) ความสัมพันธ์กบัผู้ลงทุน   บริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน  เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ในการให้ขอ้มูล  และข่าวสารตามทีนกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้งตอ้งการ  

โดยสามารถติดต่อไดที้    โทรศพัท ์ - -   ต่อ     โทรสาร  - -     E-Mail  address  : 

nokbtnc@gmail.com 

   ในปี  เนืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-  ตามประกาศของรัฐบาล

และกรุงเทพมหานคร เรือง การปิดสถานทีชวัคราว  การงดจดังานประชุมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ  เพอื

ความปลอดภยัของนกัลงทุน บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ จึงงดจดังาน “ นกัวิเคราะห ์  นกัลงทุน  พบ

กลุ่มสหพฒัน์” แต่ทงันี บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและรายงานทีสาํคญัของบริษทัฯ ผ่านทางตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  Website ของบริษทัเอง  และสือสิงพมิพ ์

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 

  5.1 คณะกรรมการบริษทักาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  บคุคลทีมี

ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณที์หลากหลาย  ไม่จาํกดัเพศ   และมีคุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด      

โดยมีกรรมการบริษทัทีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย    คน  ทีมีประสบการณใ์นธุรกิจทีบริษทัดาํเนิน

กิจการอยู ่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 5.2 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนิยามกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 5.3 คณะกรรมการบริษทัแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยช่วยกลนักรองงานทีสาํคญัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

 5.4 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกาํหนดวาระการ

ดาํรงตาํแหน่ง  ขอบเขตอาํนาจหนา้ที  เพอืแบ่งแยกบทบาทหนา้ที  ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยและฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 5.5 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัในบริษทัอนื  ตอ้งรายงานให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
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 5.6 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั  เพอืทาํหนา้ทีตามกฎหมาย  และตามที

ไดรั้บมอบหมาย  โดยคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัควรเป็นผูที้มีความรู้ดา้นกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือผา่น

การอบรมหลกัสูตรทีเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนือง 

 5.7 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณ เพอืให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ถือปฏิบติัให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

 5.8 คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดวสิัยทศัน์  และพนัธกิจของบริษทั   เพือใหก้รรมการ

บริษทัผูบ้ริหาร  และพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 5.9 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้  

กรรมการบริษทัผูบ้ริหารและพนกังาน  อยา่งต่อเนือง 

 5.10 คณะกรรมการบริษทักาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี   ซึงในการพจิารณาวาระ

ต่างๆจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม      กรรมการบริษทัทุก

ท่านมีความเป็นอสิระในการร่วมแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษทัผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 5.11 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัมีหนา้ทีเขา้ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทุกครัง  ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็น 

 5.12 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 5.13 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทัทีไม่เป็นผูบ้ริหารมี

โอกาสทีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้กรรมการ

ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 

 5.14 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษทัทุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศที

จาํเป็นเพิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอืนทีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขต

นโยบายทีกาํหนด   และในกรณีทีจาํเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษา  หรือผู ้

ประกอบวิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 5.15 คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์  ดว้ย

ความรอบคอบมีเหตมุีผลและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 5.16 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารห้ามทาํการซือขาย

หลกัทรัพย ์ของบริษทัในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 5.17 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะมีหนา้ทีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์      และการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
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บริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษทัเพอื

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังตอ่ไป 

 5.18 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนได้

เสียของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

 5.19 คณะกรรมการบริษทัจดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายใน

บริษทั โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.20 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประเมินผลงานประจาํปีของคณะกรรมการ

บริษทั 

 5.21 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตอ่

รายงานทางการเงินเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี 

 5.22 คณะกรรมการบริษทัดูแลและดาํเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่

กรรมการแต่ละคณะ  ตามอาํนาจหนา้ทีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัทีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

 5.23 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งของพนกังานในหนา้ที

ต่างๆ เพอืการกา้วสู่ตาํแหน่งทีสูงขนึ 

 5.24 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษทัทีเขา้รับตาํแหน่งในบริษทั

เป็นครังแรก 

 5.25 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสียง 

 5.26 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการติดตามและประเมินการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย

การจดัให้มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

  บริษทั ฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ      ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   

ซือสัตยสุ์จริต  จดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี     โดยไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และแจกใหแ้ก่

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  พนกังาน พร้อมทงัเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากนี คณะกรรมการบริษทั 

มีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ เพอืให้ผูบ้ริหาร และพนกังานมีจุดมุ่งหมายไป

ในทางเดียวกนั กาํกบัดูแลการทาํงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย   และระเบียบต่าง ๆ เพอืประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ และผูถ้ือหุ้น   

  ปีทีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การควบคมุและตรวจสอบภายในและบริหารความเสียง 

 (1) การควบคุมและตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัตอ่การ 

ควบคุมและตรวจสอบภายในอนัจะก่อให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  มีการกาํหนดโครงสร้างองคก์ร  ม ี
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การแบ่งแยกหนา้ที      กาํหนดความรับผิดชอบ    และอาํนาจการอนุมติัระดบัต่าง ๆ  เป็นลายลกัษณ์อกัษร     

นอกจากนี  มีการแบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน  บญัชี   ผูเ้ก็บเอกสาร   และผูต้รวจสอบ   เพอืให ้

มีการแบ่งแยกหนา้ทีและความรับผิดชอบอย่างชดัเจน      และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ในหนา้ทีของตน 

อยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ              เพือเป็นการเพมิประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีของแต่ละหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตงัสํานกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษทัฯ  โดยมีสาย 

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  เพอืทาํหนา้ทีตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ 

ปฏิบติังานของระบบดงักล่าว ตลอดจนให้คาํแนะนาํ  มคีวามเป็นอิสระ  สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบ  และ 

ถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที        เพอืให้เกิดความมนัใจว่าไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิผล 

และโปร่งใส    มกีารประชุมร่วมกนัระหว่างผูต้รวจสอบกบัผูป้ฏิบติังานทุกครังหลงัจากการตรวจสอบแลว้ 

เสร็จ   จะสรุปปัญหาทีเกิดขึนและนาํไปปรับปรุง   เพอืให้การปฏิบติังานไดผ้ลดียิงขนึ      เป็นการแบ่งปัน 

ความรู้แลกเปลียนประสบการณ์   และประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง     ซึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบ 

ให้เกิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน     ทาํให้สามารถรับรู้ปัญหาและขอ้บกพร่องอย่างทนัเวลา    

เพอืกาํหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพ          และนาํเสนอผลของการ 

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพอืแลกเปลียนขอ้คิดเห็นเกียวกบัแนวคิดในการตรวจสอบ  

และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป      เพอืให้บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายใน     และระบบการ 

ตรวจสอบภายในทีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ    

     คณะกรรมการบริษทั      กาํหนดใหม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที    เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 

 คณะกรรมการบริษทัซึงรวมกรรมการตรวจสอบทงั  คน ไดท้าํการประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษทัฯ ประจาํปี   และมีความเห็นร่วมกนัว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอเหมาะสมกบั

สภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนั  

  (2) การบริหารความเสียง บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสียงแต ่ บริษทัฯ มี 

คณะกรรมการบริหารทาํหน้าทีกลนักรองและรับผิดชอบการบริหารความเสียงตา่ง ๆ     และมคีณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ทีติดตามและตรวจสอบอีกดา้นหนึงดว้ย     ทาํให้เชือมนัไดว่้าการบริหารความเสียงของ

บริษทัฯ อยูใ่นเกณฑที์น่าไวว้างใจไดร้ะดบัหนึง  และบริษทัฯ ไดม้ีการแบ่งแยกหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่ง

ชดัเจน  โดยมีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูป้ฏิบติังานทุกครัง   เพอืสรุปปัญหาทีเกิดขึน

และนาํไปปรับปรุงให้มีการควบคุมความเสียงทีตรงกบัปัญหาทีเกิดขึน    และรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ        ซึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาว่าบริษทัฯ มีมาตรการดา้นความเสียงเพยีงพอ

หรือไม่    เพอืปรับปรุงให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ     นอกจากนี  บริษทัฯ มีการทบทวนและกาํหนด

มาตรการควบคุมภายใน   และป้องกนัความเสียงทีอาจจะเกิดขึน  โดยให้ความสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหนา้และความผิดปกติทีมีนยัสาํคญั  

   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีของผูส้อบ

บญัชี  ไดแ้สดงไวใ้นแบบ  -   และแบบ  -    โดย คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการรายงานการปฏิบติั
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หนา้ทีทีสาํคญั  เช่น  การเปิดเผยจาํนวนครังของการประชุมในรอบปี   การประเมินและสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน   การทาํรายการระหว่างกนั  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี   การสอบทานรายงานทางการเงิน   การดูแล

ดา้นการปฏิบติัตามกฎและระเบียบ  มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ 

โดยรวม 
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในโดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมทีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทั และ    

ผูถ้ือหุ้น และกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ ให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความ

ซือสัตย ์  มีความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตสาํนึกทีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหา

ประโยชน์เพอืตนเอง และ/หรือผูอ้นืโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยไม่นาํขอ้มูล 

และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์ของตนเอง   และ/หรือผูอื้น  และห้ามกระทาํการอนัเป็นการ

สนบัสนุนบุคคลอนืใดให้ทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั ซึงบริษทัฯ ไดแ้จกจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร  

พนกังาน  และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th) เพอืเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการ

ดาํเนินธุรกิจ    

 นอกจากนี ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ  มีการกาํหนดเรืองดงักล่าว โดยกาํหนด

บทลงโทษทางวนิยัไวสู้งสุด คือ การเลิกจา้ง ซึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดป้ฏิบติัตามทีกาํหนด 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

 งบการเงินของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน)  ไดจ้ดัทาํขึนภายใตน้โยบายของคณะกรรมการ

บริษทั ซึงกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  และบนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงัประกอบ 

กบัการใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการในการจดัทาํงบการเงิน  เพอืให้สะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงิน และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทีสําคญัเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

และคาํอธิบายและการวิเคราะห์  เพอืประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไปในการใชง้บการเงิน 

 ในการนี คณะกรรมการบริษทั  ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีเป็น 

อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร   เป็นผู ้ดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง    ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี

แลว้ 

 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต    ทาํให้คณะกรรมการบริษทัเชือไดว่้า งบการเงินของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  ณ 

วนัที  ธันวาคม  ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีควร      

ในสาระ สาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  

 

 

 

 

 

 

 
       (นางประวรา  เอครพานิช) 

                กรรมการผูจ้ดัการ 

 

วนัที     กุมภาพนัธ์   
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ผูถ้ือหุ้น บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ

บริษทั เมือวนัที  สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน และปฏิบติัหน้าทีตามทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและภายใตก้ฎบตัรทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงจดัทาํขึนโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัซึงสอดคลอ้งกบัหลกัสากลและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมทงัสิน  ครัง โดยไดร่้วมประชุมกบัฝ่าย

บริหาร   ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้หน้าทีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความ

เสียง ระบบการควบคุมภายใน การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้  ตลอดจนความสอดคลอ้งกบักฎหมาย และ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง   เพอืให้ครอบคลุมการปฏิบติังานของบริษทั   

 หนา้ทีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และพิจารณางบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  ของบริษทัฯ รวมถึงการสอบทานรายการทีเกียวโยง

กันและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับรายการเกียวโยงทีมีกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ทางตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎมายทีเกียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั โดยเชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม

ประชุมการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึงมีการสอบถามผู ้สอบบัญชีเรืองความถูกต้อง

ครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ บญัชีทีมีสาระสาํคญัซึงมีผลกระทบต่องบการเงิน

ปี  ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชี ความเพียงพอ 

ถูกตอ้งและครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

เพือให้มนัใจว่าการจดัทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและหลกัการ

บญัชีทีรับรองทวัไป ทนัเวลา รวมทงัการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถว้น 

2. การสอบทานและติดตามการบริหารงานภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 

 ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมทังให้ข้อเสนอแนะเพือ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้

แต่งตงั    

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

- นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นายโกมินทร์  ลนิปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- นางสาวกชมน  ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ  

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอนืทีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย   

แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ซึงเป็นผูม้ีคุณสมบติัทีเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอให้

เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นวาระที   รวมถึ งพิจารณ าค่าสอบบัญชี  ซึงได้เสนอ

คณะกรรมการบริษทัพจิารณาและจะขออนุมติัในทีประชุมผูถ้ือหุ้นประจาํปี  ต่อไป  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมี

ความเป็นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบติัหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น ตลอดจน

สามารถให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  ไดอ้ย่างสมาํเสมอ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการ

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีสําหรับปี  และการประเมินของผูส้อบบญัชีและผู ้

ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิงผิดปกติใดๆ  ทีเป็น

สาระสาํคญัทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้จาํกดัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฏหมายทีเกียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทัฯ และไดร้ายงานผลการปฏิบัติงานให้ทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 
(นายประเสริฐ  ภทัรดิลก) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

  

ในปี  จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา  (Covid- ) ตงัแต่

เดือนมกราคม ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม  รัฐบาลไดอ้อก

มาตรการเวน้ระยะห่าง สงัปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัเปลียนไป

อยา่งไม่สามารถคาดเดาได ้  ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้ และห้างสรรพสินคา้ ทาํ

ให้บริษทัมีการทบทวนนโยบายในการพจิารณาผลการดาํเนินงานเป็นรายจุดขาย และปิดจุดขายทีไม่สามารถทาํ

กาํไรได ้และดาํเนินการรวมจุดขายทีมีหลายจุดในศนูยก์ารคา้เดียวกนั ให้เหลือเพียงจุดขายทีมีผลการดาํเนินงาน

ทีดี และมกีารเปลียนแปลงรูปแบบร้านเดิมเป็นแบบ  MULTIBRND STORE โดยใชชื้อร้าน “A’MAZE”  ซึงมี

เป็นการรองรับหลายกลุ่มลูกคา้ในสถานทีเดียวกนั   

นอกจากนีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-   ยงัส่งผลกระทบตอ่การตดัสินใจสงัสินคา้

เครืองแบบพนกังานขององคก์ร ให้ชะลอการสงัซือลง   ในขณะเดียวกนับริษทัไดม้ีการปรับตวัโดยการขยาย

และเพมิช่องทางการขายออนไลน์มากขึน และมีการพฒันาสินคา้ใหม่ทีเหมาะกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-   อนัไดแ้ก่ หนา้กากผา้ เสืออปุกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียวและใชไ้ด ้  

ครัง และเสือคลุมสะทอ้นนาํพเิศษสาํหรับทนัตแพทย ์โดยไดรั้บการรับรองมาตราฐานการเยบ็จากองก์ารอาหาร

และยา เป็นตน้  

ในปี  บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถอดบริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ออกจากการเป็นบริษทัร่วม     

ภาพรวมปี  บริษทัฯ มีรายไดร้วม .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  คิดเป็น . %   มผีล

ขาดทุนเฉพาะกิจการ  .  ลา้นบาท   

และในปี  คณะกรรมการและพนักงานบริษัททุกคนมีความมุ่งมันและพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถทีจะร่วมฝ่าฟันวกิฤตการณต์่างๆ เพอืให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานทีดีต่อไป  
 

 ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคน ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหุ้นทีได้

สนับสนุน และเป็นกาํลงัใจให้พวกเราเสมอมา และทางบริษทัฯ หวงัว่าจะไดรั้บความไวว้างใจ  และสนบัสนุน

จากท่านผูถ้ือหุ้นในปี  ต่อไป 
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน) 

งบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถ้ือหุ้นบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั บูติคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  

ธนัวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุด

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของบริษทั บูติคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน) ณ วนัที  ธนัวาคม  ผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ .  เกียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัในส่วนทีเกียวกบัการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ทาํให้ยอดขายของ

บริษทัทีขายไปยงัลูกคา้ลดลง ซึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดใน

ปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกลชิ้ดและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันี

ผูบ้ริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

 

*****/2 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

สัญญาเช่า 

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ .  และ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

บริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  

สัญญาเช่า ซึงมีผลบงัคบัใช้กับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  

มาถือปฎิบัติ  ก่อให้เกิดสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที   ธนัวาคม  จาํนวน 

.  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดับ เนืองจาก

ผลกระทบที เกิ ดขึนมีสาระสําคัญต่องบการเ งิ น 

นอกจากนีการวดัมูลค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่าต้องอาศัยการประมาณการและ

ดุลยพินิจทีสาํคญัของผูบ้ริหารในการกาํหนดสมมุติฐาน    

เช่น  อายุสัญญาเช่าซึงรวม     ถึงการพิจารณาสิทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าและสิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า และอตัราการกูกู้ยื้มส่วนเพิมของผูเ้ช่า ดงันนั

ขา้พเจา้พิจารณาว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสําคญั 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสม

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า รวมถึง 

- ทาํความเขา้ใจในวิธีการพิจารณาของผูบ้ริหารในการระบุ

สัญญาเช่าทีใชใ้นการคาํนวณรายการ และสมมุติฐานเกียวกบั

สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า ขอ้สมมุติฐานเกียวกบัอตัราการกูยื้มส่วน

เพมิของผูเ้ช่า 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยการสุ่ม

เปรียบเทียบกบัสัญญาเช่าหรือเอกสารหลกัฐานอืนที

เกียวขอ้ง 

- ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยการทดสอบการคาํนวณ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตาม

สัญญาเช่า 

- พิจารณาความเพียงพอความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.3 และ 8 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัมีจาํนวนเงินทีเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงิน ซึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที

จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตาํกว่า เนืองจากเป็นสินค้า

แฟชันทีมีการแข่งขันสูงและมีการเปลียนแปลงความ

นิยมอย่างรวดเร็ว ดังนันบริษทัจึงมีความเสียงทีสินค้า

คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิทีจะได้รับ 

จากการลดมูลค่าและการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ 

บริษทัพิจารณาประมาณการมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง

และสินคา้ลา้สมยั ซึงมีการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การโดยฝ่ายบริหาร ดังนัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรือง

ดงักล่าวเป็นเรืองสําคญั 

ข้าพเจ้ากําหนดวิ ธีการตรวจสอบเพือประเมินความ

เหมาะสมของการพิจารณามูลค่าของสินค้าคงเหลือและ

สินคา้ลา้สมยัรวมถึง 

- การทําความเข้าใจเกียวกับนโยบายและวิธีการทีฝ่าย

บริหารของบริษทัใชใ้นการประมาณการการลดลงของ

มูลค่าสินคา้คงเหลือ 

- การสุ่มตวัอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้

คงเหลือ กับขอ้มูลการขายว่ามีการขายในราคาทีตาํกว่า

ราคาทุนหรือไม่ เพือประเมินการประมาณการและการ

ตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลด

มูลค่าสินคา้คงเหลืออยา่งเหมาะสมและเพยีงพอหรือไม่ 

- พิจารณาความถูกตอ้งของการประมาณการมูลค่าลดลง

ของสินคา้คงเหลือในอดีตเพือประเมินความเหมาะสม

ของการตงัสมมติฐานทีใช้ในปีปัจจุบัน และประเมิน

ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทีฝ่ายบริหารใชใ้นการ

พิจารณาสินคา้ทีคา้งนาน และการขายในราคาทีตาํกว่า

ทุน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายทีเกียวขอ้ง เพือพิจารณา

ความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เรืองอืน 
 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีอนืทีอยูใ่นสาํนกังานเดียวกนัและแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที  กุมภาพนัธ์  

 

ข้อมูลอืน    
                                                                                                                                                                

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอนื  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือ

จัดทาํแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ทีได้รับจากการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอนืมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดังกล่าวกับผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลเพือให้ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลดาํเนินการแก้ไข

ขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิที 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพอืให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ

ดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั........                                                                
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียง

เหล่านัน และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขนึโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บสรุปวา่ มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณห์รือสถานการณ์ที

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ

จนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม.่......   

*****/6 
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ขา้พเจ้าได้สือสารกับผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้สือสารกับผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพนัธ์ทังหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจ้า

ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียาก

ทีจะเกิดขนึ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ

สือสารดงักล่าว  
 

ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต 

  

                     

  

 

 
 

(นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

 กุมภาพนัธ์  
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที  ธนัวาคม  
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที  ธนัวาคม  
 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที  ธนัวาคม  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 
 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 
 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

 
ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม: 

รายการทไีม่กระทบเงินสด 

สําหรับปี   

บริษทัโอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน-กิจการทีเกียวขอ้งกนั จาํนวน .  ลา้นบาท  

สําหรับปี  

- บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนจาํนวน .  ลา้นบาท โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

- บริษทัไดซื้อสินทรัพย ์โดยการทาํสัญญาเช่าการเงิน เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                            

วันที 31 ธันวาคม 2563 
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1. ข้อมูลทัวไป 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่

เลขที 1112/53-75 ซอยสุขมุวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมอืเดือนพฤศจิกายน 2530  

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มปวโรฬารวทิยา ซึงถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 54 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการซือมาขายไปเสือผา้สาํเร็จรูป  

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดย

สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยที์เกียวขอ้งนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดม้ีการออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่รอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ

ปรับปรุงใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐานและ

การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า เป็นครังแรก ซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                            

วันที 31 ธันวาคม 2563 
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2.2 สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพอืให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไว้

เป็นอยา่งอืน  

2.3 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

การและข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทังนี ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะได้รับ

การทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป  

การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัไดแ้ก่ 

สัญญาเช่า - การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
- บริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลทจีะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม ่

- บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลกิสัญญาเช่าหรือไม ่
- การกาํหนดอตัราดอกเบยีเงินกูย้ืมส่วนเพมิทใีชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

ลูกหนีการคา้ - ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึจากลูกหนี 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ -  การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตทีจะนาํ    

  รอการตดับญัชี ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษแีละขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

ภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 

  -   การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้กียวกบัขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

    
 

2.4  การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ

ของบริษทัในส่วนทีเกียวกบัการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ทาํให้ยอดขายของบริษทัทีขายไปยงัลูกคา้ลดลง ซึงส่งผล

กระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของ

บริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขนึอย่างต่อเนือง ทงันีผูบ้ริหาร

ไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมอืสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนใน

การประมาณการผลกระทบทีคาดวา่จะเกิดขนึ บริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการ

ผอ่นปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี 
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- เลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มา

ถือเป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วน

ทีไดส่้วนลด พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า

ทียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน 

3. นโยบายการบญัชีทีสําคัญ 

3.1  รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั 

3.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือ

เป็นส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

3.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

สินคา้สําเร็จรูปเพือขายคาํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซือ หรือตน้ทุนอืน

เพอืให้สินคา้อยูใ่นสถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็น

โดยประมาณในการขาย  

3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึก

บญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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3.5 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพอืหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูล

ค่าทีเพมิขึนหรือทงัสองอยา่ง ทงันีไม่ไดม้ีไวเ้พอืขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ

ให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้าง

เองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนอยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูยื้ม 

3.6  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

ทีดิน อาคารและอปุกรณว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพอืให้สินทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูยื้ม สาํหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ซึงไม่

สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนั ให้ถือวา่ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของ

อุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอปุกรณแ์ต่ละรายการทีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก

แต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ คือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอปุกรณ ์โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอปุกรณที์เกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของ

สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลียนแทนอนื หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี 
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อาคารและสิงปลูกสร้าง 20 ปี 

เครืองตกแตง่ ติดตงั และอปุกรณ ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยทีสุดทุกสิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั  ค่าใชจ่้ายอืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมอืเกิดขึน 

ค่าตดัจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นัตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  ปี 

วิธีการตัดจาํหน่ายและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จะได้รับการทบทวนทุกสินรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

3.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานวา่มีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า     มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
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ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียง
ทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูล
ค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี

เรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้น

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.9  ผลประโยชน์ของพนักงาน   

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกตา่งหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดม้ีการคิดลดกระแสเงินสดเพอืให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ันจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํ โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที บริษัทกําหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดทีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 

ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบียจ่ายสุทธิและ

ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน  

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์

ทีเกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมอืเกิดขึน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะ

จ่ายชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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3.10 ประมาณการหนีสิน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมอืบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที
เกิดขึนในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่าง
น่าเชือถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระ
หนีสินดงักล่าว ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไป
ตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุน
ทางการเงิน   

3.11 รายได้ 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนที
บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

ขายสินคา้และบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบ
สินคา้ให้กับลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันัน รายไดที้
รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง โดยอา้งอิงกับขันความสําเร็จเมือได้ให้บริการ ขัน
ความสําเร็จของงานประเมินโดยใชวิ้ธีอตัราส่วนของตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุน
ทงัสิน ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

3.12 ดอกเบีย 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง
คืออตัราทีใชค้ิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องเครืองมือ
ทางการเงินของ 

-  มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
-  ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 
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ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนํามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของ
สินทรัพย ์(เมอืสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการ
ใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิต
อีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน  

3.13  ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับรายการที
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับัญชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการที
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชวัคราวเมอืมีการกลบัรายการ
โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียที
ตอ้งชาํระ บริษทัเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินนีอยูบ่นพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในงวดทีเกิดการ
เปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 
ภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันันกิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษจีะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

3.14  เครืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรับรู้รายการเมอืเริมแรกเมือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ
เครืองมือทางการเงินนนั 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหา
เงินทีมีนัยสําคัญ หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่า
ยติุธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้ทีไม่มี
องค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย
มูลค่ายติุธรรม 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษัทจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนันเพือ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็น
การรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อนื เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กาํไร
และขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรือ
ขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุน หนีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พือคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบียจ่าย
ในกาํไรหรือขาดทุน หนีสินทางการเงินอนืทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 
ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงนิ 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอน หรือในกรณีทีบริษทัไม่ได้
ทงัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทังหมดและไม่ได้คงไวซึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
บริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส  เงินสดจากการ
เปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที
สะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวน
สุทธิ ก็ตอ่เมอืบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และบริษทัตงัใจทีจะชาํระดว้ย
จาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีการคา้ ดงันนั  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                            

วันที 31 ธันวาคม 2563 
 

134 

 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงทางดา้นเครดิต แต่จะ
รับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนีการคา้ โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบั
ลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการคาดการณเ์กียวกบัการชาํระหนีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุน
สะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือ
ขาดทุนดสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ 
เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

3.15  สัญญาเช่า  

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่     โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ทีระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน   



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                            

วันที 31 ธันวาคม 2563 
 

135 

 

บริษทัประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดที้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาทีเหลืออยู่
ของสัญญาเช่าทีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกนันและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั ทงันีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/
หรือ การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการตอ่อายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

ในฐานะผูเ้ช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า 
บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย
ทีเป็นเอกเทศ สาํหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

บริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง
สินทรัพยม์ีมูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง
เมือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินที
รับรู้เมือเริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่า
เริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและ
สุทธิจากสิงจูงใจในสัญญาเช่าทีไดรั้บ  ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทีสัญญา
เช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายุสัญญาเช่า  เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่า
ให้กบับริษทัเมอืสินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่าบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการ
ซือสินทรัพย ์ในกรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์
เช่า ซึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณที์เกียวขอ้ง 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริม
มีผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อัตรานันไม่สามารถกาํหนดได้ บริษัทใช้อัตรา
ดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพมิของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินทีคาดว่า
จะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีบริษทัจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่า
แสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดัชนีหรือ
อตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเหตุการณห์รือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขนึ 

บริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพอืให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการ
จาํนวนเงินทีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิ
เลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสิน
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ตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

ในฐานะผูใ้ห้เช่า 

ณ วนัทีเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า
รายการหนึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตาม
สัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  

เมือบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสียงและผลตอบแทน
ทงัหมดหรือเกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี  สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน 

บริษัทรับรู้ค่าเช่าทีได้รับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหนึงของรายได้ค่าเช่า/ รายได้อืน ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการได้มาซึงสัญญาเช่า
ดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที
ไดรั้บ 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยที์เช่า 

การเช่าซึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญข่องความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนัๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ยานพาหนะทีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แตจ่าํนวนใดจะตาํกว่า หักดว้ยค่า
เสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วน
ทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่าย 

สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ตงัแต่ 3 ปี ถึง 30  ปี 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
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ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือ
ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพจิารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนันขึนอยู่
กับการใช้สินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ทาํให้
บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที
เป็นองคป์ระกอบอืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในจาํนวนทีเท่ากับมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลงัจากนนัจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพมิของบริษทั 

รายไดค้่าเช่า 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่า
เช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน 

3.16  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชําระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาด
หลกั) ทีบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผูกพนั  

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน  

บริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที
เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง  

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง บริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ
สังเกตได้ทีมีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยทีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขาย บริษัทวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ย
ราคาเสนอขาย 
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หลกัฐานทีดีทีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของ
การทาํรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือได้รับ หากบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคา
เสนอซือเสนอขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดั
มูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงิน
วดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก
และราคาของการทํารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึงจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที
เหมาะสมตลอดอายุของเครืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมทีใช้หลกัฐานสนับสนุน
ทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือรายการดงักล่าวสินสุดลง  

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทัใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงันี  
- ขอ้มูลระดบั   เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ   เป็นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั  
- ขอ้มูลระดบั   ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจัดประเภทลาํดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมทีแตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดับ
ชนัของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

3.17  กําไรต่อหุ้น  

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหว่างปี 

3.18 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทั (ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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4. บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

ชือกจิการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันีรวมถึงกรรมการของ 

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าทีในระดบับริหารหรือไม่) 

นางศิรินา  ปวโรฬารวทิยา ไทย เป็นกรรมการของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญแ่ละเป็นกรรมการของบริษทั 

นางประวรา  เอครพานิช ไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญแ่ละเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั ธานรา จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ศิราธาน จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหสิน จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตลุาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 

บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตุลาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 

บริษทั ภูเพชร จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตุลาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 

บริษทั โชคธานี จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตุลาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตุลาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 
ไทย มีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนัถึงเดือนตุลาคม 2563  

และควบรวมกบับริษทั  ศิราธาน  จาํกดั หลงัจากนนั 
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ชือกจิการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั วราธาน จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ปณิวรา จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา ไทย กรรมการร่วมกนั 

สมาคมรักแม่ ไทย กรรมการร่วมกนั 

วิทยาลยัแฟชนันานาชาติ ไทย กรรมการร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

รายไดอื้น  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ซือสินคา้  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ดอกเบียจ่าย  อัตราดอกเบียเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั  ตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดโดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ตามทีตกลงร่วมกนั 
 

รายการทีสําคญักับผูบ้ริหารสําคญัหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

   หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

     งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2563       2562  

บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั    

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,686   -  

ขาย - ยานพาหนะ -   530  

ขาย - เงินลงทุน (หมายเหตุ 11) -   19,700  

รายไดอื้น 635 2,255  

ซือสินคา้  124,911   357,231  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11,985 13,542  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,081 12,316  

ดอกเบียจ่าย 888 1,012  
    

ผู้บริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั    

ผลประโยชน์ระยะสัน 827 5,915  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 41   280  

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 868 6,195  
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 256  และ 256  มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  

ลูกหนีการค้า     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12,351  -  

     

ลูกหนีหมุนเวียนอืน     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,473  530  

     

เจ้าหนีการค้า     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,740  13,761  

     

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,813  3,946  

 

        หน่วย:พนับาท 

  อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงิน

เฉพาะ

กิจการ 

 งบการเงินทีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

  2563  2562  2563  2562  

เงินกูยื้มระยะสันจากบุคคล 

 หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

         

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา  2.40-3.60  3.60  21,000  39,000  

รวม      21,000  39,000  
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รายการเคลือนไหวของเงินกูยื้มระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม  มีดงันี 

  หน่วย : พนับาท 

 

งบการเงิน 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

 เฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

เงนิกู้ยืมระยะสัน    

บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั   

ณ วนัที 1 มกราคม 39,000 - 

เพมิขึน 24,000 65,000 

ลดลง (42,000) (26,000) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 21,000 39,000 

   

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

    งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563   2562  

      

เงินสดในมือ   780 1,200  

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั              4,501  6,478  

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์                495 1  

รวม              5,776 7,679  
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6. ลูกหนีการค้า  

      หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    งบการเงิน  

    เฉพาะกิจการ  

  หมาย

เหต ุ

 

2563   2562 

 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั  4 12,351 -  

กิจการอนืๆ   26,186 71,051  

รวม   38,537 71,051  

  หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ    

(2562: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ)   (7,461) (5,190)  

สุทธิ   31,076 65,861  

      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

(2562: หนีสงสัยจะสูญ) สาํหรับปี   2,271 3,455  

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้มีดงันี 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563   2562  

กิจการทีเกยีวข้องกนั   

เกินกาํหนดชาํระ:   

   นอ้ยกว่า 3 เดือน  12,351 - 

รวม  12,351   - 
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     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563   2562  

กิจการอืนๆ    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  16,183 59,101  

เกินกาํหนดชาํระ:     

   นอ้ยกว่า 3 เดือน  1,551 4,100  

   3 - 6 เดือน  620 1,139  

   6 - 12 เดือน  589 1,521  

   มากกว่า 12 เดือน  7,243 5,190  

  26,186 71,051  

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ     

(2562: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ)  (7,461) (5,190)  

สุทธิ  18,725 65,861  

ระยะเวลาการให้สินเชือแกลู่กคา้ส่วนใหญข่องบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

7. ลูกหนีอืน 

      หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

    งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2563   2562  

กิจการทีเกยีวข้องกนั      

ลูกหนีอนื  4 2,473 530  

กิจการอืนๆ      

ลูกหนีอนื   788 2,986  

รายไดค้า้งรับ   3,041 2,916  

อนืๆ   325 1,020  

รวม   6,627 7,452  
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8. สินค้าคงเหลือ 

      งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

    งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563   2562  

      

สินคา้สาํเร็จรูป   213,395 288,682  

อนืๆ   358 201  

หกั ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง   (5,580) (2,519)  

สุทธิ   208,173 286,364  

      

ค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง      

วนัที 1 มกราคม    2,519 6,147  

เพมิขึน   3,061 -  

ลดลง   - (3,628)  

วันที 31 ธันวาคม   5,580 2,519  

      

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

      หน่วย : พนับาท 

      งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

    งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563   2562  

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย   5,140 4,636  

ภาษีขายทียงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บ   5,757 4,170  

อนืๆ   4,727 997  

รวม   15,624 9,803  
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10. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอืน 

  หน่วย : พนับาท 

ตราสารทุนทีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน   

   ของบริษทัจดทะเบียน    534 

   ของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั  53,103 

- กิจการอนืๆ  17,648 

  70,751 

รวม  71,285 

  
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี 2563 มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หมายเหต ุ30) 60,309 

โอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ11) 20,267 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (9,291) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 71,285 

  เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 
  สัดส่วน       

  ความเป็นเจา้ของ  ทุน  มูลค่า  เงิน 

ลกัษณะธุรกิจ  (ร้อยละ)  ชาํระแลว้  ตามบญัชี  ปันผล 

กิจการทีเกยีวข้องกนั      

บริษทั ปณิวรา จาํกดั โรงแรม  18.66  284,000  8,667               - 

บริษทั โชคสามคัค ี ให้เช่า         

จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์  16.68  116,000  44,436               - 

     53,103 - 

กิจการอืนๆ       

อนืๆ     17,648 509 

รวม     70,751 509 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม   

รายการเคลือนไหวในระหว่างปี 2563 มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563                         20,267 

โอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น  

     เงินลงทุนในตราสารทุน – กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10)                        (20,267) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563                              - 

 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัท่าน

หนึงออกไปร้อยละ 8.49 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 27.76 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธี

ส่วนไดเ้สียจาํนวน 10.8 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 10.3 

ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ลา้นบาท  

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่บุคคลอืนออกไปรวม

ร้อยละ 2.59 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 19.27 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

จาํนวน 3.3 ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 3.1 ล้านบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 6.0 ลา้นบาท  

บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนทงั 2 ครังนี จาํนวน 11.6 ลา้นบาท และ 12.2 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2562 ตามลาํดบั 

จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว มีผลให้บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างเป็นนัยสําคัญต่อบริษัทดังกล่าว เพือให้

สอดคลอ้งกบัสถานะการลงทุนในปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงพิจารณาเปลียนแปลงการแสดงเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว จาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึงแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยท์างการเงิน

ไม่หมุนเวียนอนื (หมายเหตุ 10) และไม่จดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตงัแต่ 1 มกราคม 2563 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่ายติุธรรมดงันี 

  หน่วย : พนับาท 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

     
ทีดิน  72,295  306,874 

มูลค่ายติุธรรมของทีดินใชร้าคาประเมินโดยหน่วยงานราชการ ซึงเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบัที 2 ของลาํดบัชนัมูลค่า

ยติุธรรม
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.        ทีดิน และอาคารอุปกรณ์ หน่วย : พนับาท 

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหว่าง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน   

ณ วนัที  มกราคม 2562 7,480 24,675 221,217 15,187 29,744 298,303 
เพมิขึน 6,153 2,799 2,730 11,682 

จาํหน่าย (1,121) (7,966) - (9,087) 

โอน 22,290 8,731 - (31,021) - 

ณ วันที  ธันวาคม 2562 7,480 46,965 234,980 10,020 1,453 300,898 

เพมิขึน 2,150 9 1,458 3,617 

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16 ใชค้รังแรก   

(หมายเหตุ 30) - (74,052) (2,799) - (76,851) 

เปลียนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14) - 12,008  - - 12,008 

จาํหน่าย - - (42) - (42) 

โอน - 1,757 

 

- (1,757) 

ณ วันที 1 ธันวาคม 2563 7,480 46,965 176,843 7,188 1,154 239,630 
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 ทรัพยสิ์นของบริษทัก่อทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสม ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2563 มีจาํนวนเงิน 170.9 ลา้นบาท (2562: 176.6  ลา้นบาท)  

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหว่าง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม     

ณ วนัที  มกราคม 2562 -  24,675  188,811  14,130  -  227,616 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  281  15,451  668  -  16,400 

จาํหน่าย -  -  (205)  (7,471)  -  (7,676) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 -  24,956  204,057  7,327  -  236,340 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  1,117  5,787  1  -  6,905 

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16 ใชค้รังแรก            

(หมายเหตุ 30) -  -  (53,447)  (106)  - (53,553)  

เปลียนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14) -  -  2,211  -  -  2,211 

จาํหน่าย -  -  -  (42)  -  (42) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 -  26,073  158,608  7,180  -  191,861 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 7,480  22,009  30,923  2,693  1,453  64,558 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 7,480  20,892  18,235  8  1,154  47,769 
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13. สัญญาเช่า 

รายการเคลือนไหวของสินทรพัยส์ิทธิการใชส้าํหรบัปี 2563 แสดงไดด้งัน ี หน่วย : พนับาท 

   เครืองตกแตง่   สิทธิการ  ยาน   

  อาคาร  ติดตงัและอุปกรณ ์  เช่า  พาหนะ   รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  -  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16           

ใชค้รังแรก (หมายเหตุ 30) 187,410  20,605  6,634  2,693  217,342 

เพมิขึน -  3,448  -  -  3,448 

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

รวมราคาทุน 100,286  13,062  -  2,693  116,041 

          ค่าเสือมราคาสะสม          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  -  -  -  -  - 

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

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

รวมค่าเสือมราคาสะสม 19,142  2,776  -  557  22,475 

สุทธิ 81,144  10,286  -  2,136  93,566 

          
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  หน่วย : พนับาท   จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํ 

ทีตอ้งจ่าย 

ภายใน 1 ปี  22,466  (2,268) 20,198 

1 - 5 ปี  69,886  (3,104) 66,782 

รวม  92,352  (5,372) 86,980 

     ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัสญัญาเช่ารบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุสาํหรบัปี 2563  หน่วย : พนับาท 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  43,717 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  4,118 

ส่วนลดค่าเช่าตามมาตรการผอ่นปรนชวัคราว  (14,260) 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสนั  68,904 

ค่าเช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย  2,840 

รวม  105,319 
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14. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงันี   

  หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 

  สินทรัพย ์ หนีสิน สินทรัพย ์ หนีสิน 

รวม     51,510 (17,339)    14,651   (98) 

การหกักลบรายการของภาษ ี  (17,339) 17,339 (98) 98 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ   34,171 - 14,553 - 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปี 2563 มีดงันี 

 หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหนีการคา้  1,038 455 - 1,493 

สินคา้คงเหลือ  504 612 - 1,116 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื     

(2562: เงินลงทุนระยะยาวอนื) 1,229 - 1,858 3,087 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,447 - - 2,447 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 17,396 - 17,396 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,342 270  1,612 

ความแตกต่างของการรับรู้รายไดแ้ละ

ตน้ทุนขาย 8,091 2,890 - 10,981 

ผลขาดทุนทางภาษี   - 12,312 - 12,312 

อนืๆ - 1,066 - 1,066

รวม 14,651 35,001 1,858    51,510
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 หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที 

 1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน  2563 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - (16,844) - (16,844) 

อนืๆ (98) (397) - (495) 

รวม (98) (17,241) - (17,339) 

สุทธิ 14,553 17,760 1,858 34,171 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

    หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

  งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

  เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

เงินมดัจาํและเงินประกนั  45,282 56,053  

รวม  45,282 56,053  

     

16.   เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563   2562  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   - 33,587  

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน   80,000 90,000  

หนีสินจากการทาํทรัสต์รีซีทส์   - 1,338  

รวม   80,000 124,925  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 434.2 ลา้นบาท 

(2562:422.0 ลา้นบาท) 
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17. เจ้าหนีการค้า 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  2563   2562  

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4  2,740 13,761  

กิจการอนืๆ   947 2,766  

รวม   3,687 16,527  

      

18. เจ้าหนีอืน 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  2563   2562  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 4  16,984 15,666  

อนืๆ   2,718 2,542  

รวม   19,702 18,208  

      
19. หนสิีนหมุนเวียนอืน 

     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563   2562  

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้   4,908 4,004  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย   559 650  

อนืๆ   1,948 1,277  

รวม   7,415 5,931  
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21. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวม้ีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ไดแ้ก่ 

ความเสียงของช่วงชีวิตและความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

  หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  งบการเงิน 

  เฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

ณ วนัที 1 มกราคม  7,948 6,692  

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบียจากภาระผูกพนั  1,350 1,224  

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - (1,073)  

อืนๆ     

รับโอนหนีสินผลประโยชน์พนกังาน  - 1,239  

ผลประโยชน์จ่าย  - (134)  

ณ วันที  31 ธันวาคม  9,298 7,948  

     
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกั) 

    หน่วย : ร้อยละ 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  งบการเงิน 

  เฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

อตัราคิดลด  1.49 1.47  

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต  - -  

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 หน่วย : พนับาท

 เพมิขึน  ลดลง 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (717) 820 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 820 - 

22. ทุนเรือนหุ้น 

     หน่วย : พนัหุ้น / พนับาท 

 มูลค่าหุ้น  2563  2562 

 ต่อหุ้น (บาท)  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที  มกราคม          

-  หุ้นสามญั 10 25,000  250,000  25,000  250,000

ณ วนัที  ธนัวาคม          

-  หุ้นสามญั 10 25,000  250,000  25,000  250,000

หุ้นทีออกและชําระแล้ว      

ณ วนัที  มกราคม      

-  หุ้นสามญั 10 12,000  120,000 12,000  120,000

ณ วนัที  ธนัวาคม     

-  หุ้นสามญั 10 12,000  120,000 12,000  120,000

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23.       สํารอง 

สาํรองประกอบดว้ยการจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน

ผลไม่ได ้ 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

สํารองการเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

ปี 2563 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

สุทธิของตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

ปี 2562 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วย

ผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผอืขายจนกระทงัมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

24. ส่วนงานดําเนินงาน  

บริษัทมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของบริษทั ผูม้ีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่าง

นอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 ส่วนงาน 1 ขายปลีกในประเทศ 

 ส่วนงาน 2 ออนไลน์ 

 ส่วนงาน 3 ขายปลีกต่างประเทศ 

 ส่วนงาน 4 เครืองแบบยนิูฟอร์ม
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ส่วนงานธุรกิจ 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกัคือ การซือมาขายไปเสือผา้สาํเร็จรูป โดยฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัมีขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนก  

ตามส่วนงานธุรกิจ ดงันี              หน่วย : พนับาท 

  ขายปลกีในประเทศ  ออนไลน์  ขายปลกีต่างประเทศ  ยนิูฟอร์ม  อนืๆ  รวมส่วนงานทรีายงาน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

รายไดข้ายและบริการ 214,430  558,111 78,776 30,366 5,672 11,712 70,764 129,780 3,073 638 372,715 730,607 

ตน้ทุนขายและบริการ 117,606  292,284 41,846 16,217 2,979 6,472 47,899 85,975 2,675 556 213,005 401,504 

กาํไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 96,824  265,827 36,930 14,149 2,693 5,240 22,865 43,805 398 82 159,710 329,103 

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีไมไ่ดปั้นส่วน    

รายไดอื้น    12,630 35,137 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย    (184,247) (282,052) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร    (46,635) (60,208) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    - (12,235) 

ตน้ทุนทางการเงิน                                 (6,568) (6,256) 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้    17,760 49 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด      (47,350) 3,538 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม  633,433 672,797 

หนีสินตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม   233,408 216,189 
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ในปี 2563 ฝ่ายบริหารมีการเปลียนแปลงการแสดงข้อมูลเกียวกับส่วนงานธุรกิจเพือให้สอดคล้องกับการ

บริหารงานของฝ่ายบริหารในปัจจุบนั 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

25. รายได้อืน 

     หน่วย : พนับาท 

       งบการเงินทีแสดง 

   งบการเงิน  เงินลงทุน 

   เฉพาะกิจการ  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 หมายเหต ุ  2563  2562  2562 

รายไดค้่าเช่ารับ   6,587 8,559 8,559 

รายไดช้ดเชยจากกรมธรรม ์   - 3,947 3,947 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11  - 12,245 11,593 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์   - 1,991 1,991 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน   505 1,477 1,477 

เงินปันผลรับ   509 859 859 

อนืๆ   5,029 6,059 6,059 

รวม   12,630 35,137 34,485 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

    หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

  งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

  เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

ซือสินคา้สาํเร็จรูป  213,006 401,504  

ค่าเช่า  59,285 155,084  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  73,805 82,982  

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย  38,631 45,830  

ค่าเสือมราคา  36,476 16,401  

ค่าส่งเสริมการขาย  3,363 7,157  

ค่าสาธารณูปโภค  5,542 7,384  

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต  2,412 7,090  

ค่าภาษีโรงเรือน  657 6,848  

ค่าวสัดุสินเปลือง  3,476 4,497  

     

27. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

    หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

  งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

  เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน     

สาํหรับปีปัจจุบนั   - 598  

     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (17,760) (647)  

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (17,760) (49)  
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  หน่วย : พนับาท 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563   2562  

ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  (1,858) (30)  

     กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -             215  

รวม  (1,858) 185  

.     กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที 

เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยแสดงการ

คาํนวณดงันี 

  หน่วย : พนับาท/ พนัหุ้น 

  2563   2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (ขนัพนืฐาน)  
(47,350) 3,538 

จาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้  12,000 12,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขนัพนืฐาน) (บาท)  (3.95) 0.29 

    

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง หน่วย : พนับาท 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

2562 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (65,110)    3,489

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (13,022)  20  698

ผลกระทบทางภาษขีองรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ถือ      
   เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   (3,666)    332

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พิมขึน   (1,072)    (1,079)

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 27.3  (17,760)  (1.4)  (49)
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29.  เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมือวนัที 4 สิงหาคม 2563 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 1.8 ลา้นบาท 

ในการประชุมสามัญประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษัทเมือวนัที 22 เมษายน 2562 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 8.4 ลา้นบาท 
 

30.  ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี 

  หน่วย : พนับาท 
  ผลกระทบจาก   
  

31 

ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการ เงิน 

กลุ่มเครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ฉบบัที 16 

  

1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย์      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินลงทุนระยะยาวอนื 60,309  (60,309)  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 60,309 -  60,309 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 64,558 - (23,298)  41,260 

สิทธิการเช่า 6,634  -  (6,634)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  217,343  217,343 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนีสินหมุนเวียน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 245  -  (245)  - 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ                    

ภายในหนึงปี -  -  32,925  32,925 

หนีสินไม่หมุนเวียน        

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,955  -  (1,955)  - 
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอนื 1,450  -  2,886  4,336 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  -  153,800  153,800 
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30.1 เครืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนนั แสดงไดด้งันี 

  หน่วย : พนับาท 
 มูลค่าตาม

หลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 

  มูลค่า

ยตุิธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 

ราคาทุน 

ตดั

จาํหน่าย 

 

 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วันที 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,679 - 7,679 7,679 
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 73,313  -  73,313 73,313 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4,636 - 4,636 4,636 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 614 614 - 614 

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน  

59,695 59,695 - 59,695 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 56,053 - 56,053 56,053 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 201,990  60,309  141,681 201,990 

       

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน  

30.2  สัญญาเช่า 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบัติครังแรก บริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพิมของบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที

เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ย

มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  มาถือปฏิบติัครังแรก 
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  หน่วย : พนับาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  214,367 

หกั สัญญาเช่าระยะสัน  (31,874) 

บวก สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  118,879 

หกั สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (104,967) 

หกั ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี  (11,880) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

      ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก  184,525 

บวก หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  2,200 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563   186,725 

   ประกอบดว้ย   

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  32,925 

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน  153,800 

  186,725 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

    หน่วย : พนับาท

อาคาร 187,411 

เครืองตกแตง่และติดตงั 20,605 

สิทธิการเช่า 6,634 

รถยนต ์ 2,693 

รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 217,343 

31. เครืองมือทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของบริษทั ซึงบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการ
จดัการความเสียง  

ก) ความเสียงดา้นเครดิต 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม 

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา 
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บริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากกบัธนาคาร และเครืองมือ
ทางการเงินอนืๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่า ตามบญัชีทีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

บริษทักาํกบัดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวน
ในกระแสเงินสด  

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดยจาํนวนเงิน
เป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 

 หน่วย : พนับาท 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ย

กว่า 

 มากกว่า 1 

ปี แต่ไม่

เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 

ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี  รวม 

ณ วันที 31 ธันวาคม           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม          

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 80,000  80,000  -  -  80,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี           

หมุนเวียนอนื 23,388  23,388  -  -  23,388 

เงินกูยื้มระยะสัน 21,000  21,000  -  -  21,000 

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

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

ค) ความเสียงดา้นตลาด 

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาดและ
อัตราแลกเปลียนและจากภาระผูกพ ันตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบ ัติได้ของคู่สัญญา บริษัทไม่ได้ถือ
หรือออกอนุพันธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการค้า 

ค.1)  ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

บริษัทไม่มีฐานะเปิดต่อความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทีเกียวข้องกับการขายและการซือทีเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ค.2)  ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาดซึงส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 
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    หน่วย : พนับาท

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านอัตราดอกเบยีณ   ธันวาคม   

เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียผนัแปร 

สินทรัพยท์างการเงิน 4,996 

หนีสินทางการเงิน (101,000) 

สุทธิ (96,004) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียที 0.5% ซึงเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน ทาํให้เกิดการ

เพิมขึนหรือลดลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนด้วยจาํนวนเงินทีแสดงในตารางดงัต่อไปนี การ

วิเคราะห์ตงัอยูบ่นขอ้สมมติทีว่าตวัแปรอนืโดยเฉพาะอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที 

    หน่วย : พนับาท 

 กาํไรหรือขาดทุนก่อนภาษี 

เพมิขึนร้อยละ 0.5   (480) 

ลดลงร้อยละ 0.5 505 

31.2 มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเป็นมูลค่าที

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี  
    หน่วย : พนับาท 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

31 ธันวาคม 2563 

 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในตราสารทุน       

ของบริษทัจดทะเบียน     534 - - 534 

ของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     - - 70,751 70,751 

   534 - 70,751 71,285 
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32 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนักลงทุน 
เจา้หนีและตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดม้ีการกาํกบัดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุนลงทุน  ซึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญั 

33 ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

33.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินในประเทศให้กับบริษทัที
เกียวขอ้งกนับางแห่งจาํนวนเงินรวม 11.0 ลา้นบาท (2562: 36.0 ลา้นบาท) 

33.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนงัสือคาํประกนักบัสถาบนัการเงิน
หลายแห่งซึงส่วนใหญเ่ป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพนืทีกบับริษทัหลายแห่งและการคาํประกนัค่า
สาธารณูปโภคจาํนวนเงินรวม 10.3 ลา้นบาท (2562: 12.1 ลา้นบาท) 

33.3 เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ทาํสัญญากับบริษทัในประเทศแห่งหนึง เพือรับบริการและ
คาํปรึกษาเกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 
13.1 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแลว้รวมทงัสิน 12.2 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทก์ยืนฟ้องคู่สัญญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศอีกแห่งหนึง 
เนืองจากผูใ้ห้บริการผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไปแลว้ทงัหมดคืน
พร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 33.1 ลา้น
บาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินให้แก่บริษทัจนครบถว้น 

เมือวนัที 29 มกราคม 2562 จาํเลยได้ยืนคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งว่าบริษทัจงใจผิดสัญญาและ
ขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดังกล่าว นับจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษัทชําระเงินให้จําเลยทังสองจน
ครบถว้น 

เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดยื้นคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงั
สองทงัสิน และขอให้ศาลพิจารณาพพิากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่ง 

จากกรณีพิพาทเกียวกับสัญญาดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมและบนัทึก
ค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562 

34 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ข้อมูลทางการเงิน      

    (หน่วย : พนับาท)  

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560  

สินทรัพยร์วม 633,433 670,725 728,987 808,463 

หนีสินรวม 233,408 216,189         269,777       353,649  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 400,025 454,536         459,210       454,813  

รายไดจ้ากการขาย 372,716 630,608         815,649  780,742  

รายไดร้วม 385,346 765,092       855,745        815,979  

กาํไรขนัตน้ 159,710 363,588        375,446       340,275  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (47,350) 2,986      10,999  8,642  

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (3.95) 0.25               0.92  0.72  

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน      

      

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  ปี  ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560  

อตัรากาํไรสุทธิ (12.29) 0.39     1.29  1.06  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (8.98) 1.31     2.69  2.49  

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (11.08) 0.65     2.41  1.90  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (3.95) 0.25     0.92  0.72  

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00* 0.15      0.70  0.50  

มูลค่าตามบญัชีตอ่หุ้น 33.70 38.02    38.29  37.57  
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงิน – งบการเงินรวม 

 

.  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ 

สาํหรับปี  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีรายไดร้วม .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  

คิดเป็น . % มีผลขาดทุน .  ลา้นบาท และในปี  บริษทัฯ ไมม่ีบริษทัร่วม จึงไม่จดัทาํงบการเงินที

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

.  ผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน .  ล้านบาท เมือเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัของปี  ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง . %  เกิดจากรายไดจ้ากการ

ขายจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง . % รายไดจ้ากการบริการ

เครืองแบบจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากับลดลง . % สาเหตุเนืองจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า  (Covid- ) ตังแต่เดือน

มกราคม  ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม  รัฐบาลไดอ้อก

มาตรการเวน้ระยะห่าง สงัปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทาํให้การดาํเนินชีวติประจาํวนัเปลยีนไป

อย่างไม่สามารถคาดเดาได้  ซึงมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ 

ตลอดจนการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนกังานขององค์กร ชะลอตวัลง   ทงันีบริษทัไดม้ีการปรับตวัเพิม

ช่องทางขาย Online เพิมขึน และสร้างสินคา้ใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์โควิด อนัได้แก่ หน้ากากผา้, เสือ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใช้ครังเดียว และ ใช้ได้  ครัง  และ เสือคลุมสะท้อนนาํพิเศษ

สาํหรับทนัตแพทย ์แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได ้และรายไดอื้นของบริษทัลดลง

จากปีก่อนจาํนวน .  ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง . %  เนืองจากปีก่อนมีรายได้จากการจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นและเงินลงทุน  

บริษทัฯ มีกาํไรขนัตน้จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเท่ากบั . % (อตัรากาํไรขนัตน้งวดเดียวกนั

ของปีก่อนเท่ากบั . %)  กาํไรขนัตน้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจาก

ยอดขายทีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ จาํนวน .  ลา้นบาท เมือเทียบกับรอบ

ระยะเวลาเดียวกนัของปี  ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาทหรือเท่ากบั ลดลง . %  

- ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท บริษทัฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอ

ความกรุณาในการให้ส่วนลดจากเจา้ของพืนที เนืองจากการประกาศปิดสถานทีชวัคราว และ

หลงัจากสามารถเปิดสถานทีดาํเนินกิจการ จาํนวนลูกคา้ในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid- ) และพิจารณาปิดจุดขายทีไม่สามารถทาํ

กาํไรได ้ นอกจากนนัยงัมีการปรับโครงสร้างการทาํงานของพนักงานใหม่ให้สอดคลอ้งกบั
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มาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล  บริษทัฯ ไดเ้พิมงบประมาณค่าใชจ่้ายในการสือสาร

และโฆษณาสาํหรับช่องทางการขายใหม่ทางออนไลน์เพือสนบัสนุนการขาย    

- ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท จากการปรับโครงสร้างพนกังานใหม่ 

- ตน้ทุนทางการเงินเพมิขึน .  ลา้นบาท จากการคาํนวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ 

TFRS  จาํนวน .  ลา้นบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

ลดลง .  ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ปีนีเท่ากบั ( . ) ปี  เท่ากบั .  

.  ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ สินปี  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทงัสิน .  ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อน .  ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากบั .  % โดยทีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลง

เท่ากบั . %  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพมิขึน  .  ลา้นบาท  หรือเพมิขึนเท่ากบั . %  

สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงสาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงเหลือลดลง .  ลา้นบาท เนืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid- ) ทาํให้พิจารณาซือสินคา้ลดลง ในขณะทีมีการ

จดัการระบายสต็อคสินคา้โดยการขายทางออนไลน์เพิมขึน ลูกหนีการคา้ลดลง .  ลา้นบาท เนืองจากมีการ

รับชาํระหนีจากลูกหนีรายใหญ่ของปี  ได ้และในปี  มียอดขายและลกูหนีรายใหญ่ลดลง  ระยะเวลา

เก็บหนีเฉลียปี  เท่ากบั .  วนั ปี  เท่ากบั  .  วนั  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพมิขึน สาเหตุหลกัมาจากการนาํนโยบายการบญัชีทีมีผลบงัคบัใชก้บังบ

การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั ไดแ้ก ่มาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที  (TFRS ) สัญญาเช่า ก่อให้เกิดสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที  ธนัวาคม  

จาํนวน .  ลา้นบาท และ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท เนืองดว้ย

บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนในขณะทีมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง ไดแ้ก่  

-   ทีดิน อาคารและอปุกรณล์ดลงจาํนวน .  ลา้นบาท จากค่าเสือมของงวด 

-   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท จากการรับคืนเงินประกนัและมดัจาํ 

 ร้านสาขา จากศูนยก์ารคา้ เนืองจากมีการปิดร้านสาขา  

- จากการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกาํหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  บริษทัฯ ไดม้ีการโอนจดัประเภทเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม และ เงินลงทุนระยะยาวอืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทนุของบริษทัทีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน-กิจการทีเกียวขอ้งกนั จาํนวน .  ลา้นบาท และ  เงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน-กิจการอนืๆ จาํนวน .  ลา้นบาท และมกีารวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมทาํให้มูลค่าเงินลงทุนปรับลดลงจาํนวน  .  ลา้นบาท ซึงรวมอยูภ่ายใต้

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมอืวนัที  มีนาคม  คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดพิ้จารณา 

และมีมติเห็นชอบใหถ้อนบริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ออกจากการเป็นบริษทัร่วม  เนืองดว้ยสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่อยูใ่นข่ายการเป็นบริษทัร่วม จากการขายหุ้นเมอืเดือน กนัยายน  ให้กบับุคคลอนืออกไป ,  หุ้น

คิดเป็นร้อยละ .  จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ .  ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วน

ไดเ้สียจาํนวน .  ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย และมรีาคาทุน .  ลา้น

บาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา .  ลา้นบาท 

.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

 สภาพคล่อง 

ในปี   บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .  ลา้น

บาท   โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจาํนวน .  ล้านบาท  กระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทุนจาํนวน .  ลา้นบาท  จากการจ่ายเพือซืออุปกรณ์ .  ลา้นบาท ซือสิทธิการใชสิ้นทรัพย์

จาํนวน .  ลา้นบาท และซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน .  ลา้นบาท  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา

เงินใช้ไป .  ล้านบาท จากการใช้ไปในการจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน

การเงิน . ลา้นบาท  จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน .  ลา้นบาท  จ่าย

หนีสินตามสัญญาเช่า .  ลา้นบาท จ่ายดอกเบียจ่าย .  ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล .  ลา้นบาท และ

รับกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน .  ล้านบาท ในการจ่ายคืนเงินกู ้ยืมระยะสัน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง และ CASH CYCLE อยู่ที .  เท่า .  วนั ปี  อยู่ที .  เท่า .  วนั 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว .  เท่า ปี  เท่ากบั .  เท่า ซึงอตัราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมลดลง

จากปี  

แหล่งทีมาของเงินทุน 

 หนสิีนรวม 

 ณ สินปี  บริษทัฯ มีหนีสินรวม .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาทหรือ . % 

เป็นการเพิมขึนของหนีสินส่วนไม่หมุนเวยีน .  ลา้นบาท จากการนาํนโยบายการบญัชีทีมีผลบงัคบัใชก้บั

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั ไดแ้ก่ มาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที  (TFRS ) สัญญาเช่า ทาํให้หนีสินตามสัญญาเช่าเพมิขึน .  ลา้นบาท 

ในขณะทีหนีสินตามสัญญเช่าการเงินลดลง .  ลา้นบาท ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืนเพมิขึน .  

ลา้นบาท และประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเพมิขึน .  ลา้นบาท ในขณะที

หนีสิน ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลง .  ลา้นบาท จากการคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน .  ลา้นบาท คนืเงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  ลา้นบาท และ

เจา้หนีการคา้ลดลง .  ลา้นบาท ในขณะทีหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (TFRS ) 

เพมิขึน .  ลา้นบาท เจา้หนีหมุนเวียนอนืเพมิขึน .  ลา้นบาท และหนีสินหมุนเวียนอนืเพมิขึน .  ลา้น
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บาท อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น .  เท่า ปี  เท่ากบั .  เท่า บริษทัฯ จึงมีความสามารถในการ

ชาํระหนีได ้

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณสินปี  บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .   ลา้นบาท 

หรือ . % เนืองจาก ปี  บริษทัมีผลขาดทุนสาํหรับปี .  ลา้นบาท มีจ่ายเงินปันผลระหว่างปี .  

ลา้นบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัในปี  คิดเป็น .  เท่า ปี  คิดเป็น .  

เท่า ปี  คิดเป็น .  เท่า  ซึงเพมิขึนเมือเทียบกบัปีก่อน  บริษทัฯไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน

จาํนวนทงัสิน .  ลา้นและรับเงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั .  ลา้นบาท ณ.  

ธนัวาคม  ใชไ้ป .  ลา้นบาท คงเหลือ .  ลา้นบาท ซึงเพยีงพอต่อการใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน 

5.  ภาระผูกพนัด้านหนสิีนและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษทัฯ ใคร่ขอชีแจงประเด็นเพมิเติมอนืๆ ดงัตอ่ไปนี 

-   บริษทัฯไม่มกีารเปลียนแปลงทีสาํคญัทีเกิดขึนภายหลงัวนัทีในงบการเงิน และผลกระทบ 

    ทีอาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

-  บริษทัฯไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในกลุ่มทีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

-   บริษทัฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 . ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินหลายแห่ง 

ให้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนับางแห่งจาํนวน รวม .  ลา้นบาท (  : .  ลา้นบาท) 

 . ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนงัสือคาํประกนักบัสถาบนั 

การเงินหลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพนืทีกบับริษทัหลายแห่งและการคาํประกนัค่า

สาธารณูปโภคจาํนวนเงินรวม .  ลา้นบาท (  : .  ลา้นบาท) 

 . เมือวนัที  กรกฎาคม  บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพอืรับ 

บริการและคาํปรึกษาเกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวน

เงินทงัสิน .  ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอนืๆแลว้รวมทงัสิน .  ลา้น

บาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

          เมือวนัที  สิงหาคม  บริษทัเป็นโจทกยื์นฟ้องคู่สัญญาผูใ้ห้บริการและบริษทัใน 

ประเทศอีกแห่งหนึง เนืองจากผูใ้ห้บริการผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินที

ชาํระไปแลว้ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ .  

ต่อปี จากเงินตน้ .  ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินให้แกบ่ริษทัจนครบถว้น 

 เมือวนัที  มกราคม  จาํเลยไดย้นืคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งว่าบริษทัจงใจ 

ผิดสัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน .  ลา้นบาท  
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พร้อมดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินให้จาํเลยทงั

สองจนครบถว้น 

 เมือวนัที  เมษายน  บริษทัไดยื้นคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้อง

แยง้ของจาํเลยทงัสองทงัสิน และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

 ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

 จากกรณีพิพาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรม 

และบนัทึกค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน .  ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

6.  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 

.  การลงทุนในการขยายกจิการและช่องทางขาย  บริษทัฯ พิจารณาการลงทุนตามช่องทางการ

ขายอย่างต่อเนือง เพอืให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณเ์หตุการณ์ในอนาคต เพอืเขา้ถึง

และการบริการลูกคา้ให้ไดม้ากและเร็วทีสุด ทงันีทีมบริหารไดท้าํงานอย่างรอบคอบในการพจิารณาผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละช่องทางและจุดขายเพอืให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

.  การซือสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ในปี  เนืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา  (Covid- ) บริษทัจึงชะลอการซือสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ จึงถือวา่ควบคุมความเสียง

ได ้

.  การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯ 
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นิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ  ขนึไป  

1.  บริษทั ปณิวรา จาํกดั ประกอบธุรกิจ คา้อสังหาริมทรัพย ์โรงแรม โดยมีทีตงัสํานกังานใหญ่ที  

1112/53-75   ซอยปิยะวชัร  ถนนสุขมุวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์0-2390-0019  โทรสาร 0-2381-1656  

ปัจจุบนัมีทุนชาํระแลว้ 284 ลา้นบาท 

 

2. บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โดยมีสํานกังานใหญที่  

188 ซอยลาดพร้าว เขตวงัทองหลาง   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์ 0-2539-0875 โทรสาร 0-2933-1431   

ปัจจุบนัมีทุนชาํระแลว้ 116 ลา้นบาท 
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บุคคลอ้างอิงอืน ๆ 

ก.  นายทะเบียนหุ้น 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์0-2009-9000  

โทรสาร 0-2009-9991 

 

ข.  ผู้สอบบัญชี 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที    

นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   

นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   

นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4713  

นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5897 

แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  

 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชนั  ถนนเจริญกรุง 

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ 02-105-4661  โทรสาร - -  
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12.  รายการระหว่างกัน 

- นิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั  

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้  

- ผูถ้ือหุ้นใหญข่องนิติบุคคลทีมีผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนั  

(เอกสารแนบ 5.5 ในแบบ 56-1) 

- ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารในบริษทัร่วม และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั  

(เอกสารแนบ   ในแบบ 56-1) 

รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและเป็นรายการปกติที

เกิดขึนในกระบวนการทาํธุรกิจทีเป็นไปตามสภาวะของตลาด อาทิ    การกาํหนดราคาซือ-ขาย ปริมาณ 

เงือนไข อตัราดอกเบีย ฯลฯ ซึงไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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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 
 2020 2019 2018 

Thousand  %  Thousand  %  Thousand % 

Ready-made clothes 301,951 78.36 600,828 78.53 673,594 78.71 

Service-Uniform    70,764 18.36 129,780 16.96 142,055 16.60 

Miscellaneous items 12,630 3.28 34,485 4.51 40,096 4.69 

Total domestic sales 379,673 98.53 753,380 98.47 832,339 97.26 

Export sales 5,672 1.47 11,712 1.53 23,406 2.74 

Total sales 385,345 100.00 765,092 100 855,745 100 

Increase (Decrease) sales (%) -49.63%  -10.59  4.87  
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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 long-

lasting 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 health-

related 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 No. of share % 

1.  Mr. Panitarn  Pavarolavidya 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 Board of Directors Directorial Term 

1. Mr.Panitarn         Pavarolavidya  Chairman  At each annual general 

meeting, one-third of the 

directors have to retire 

from the post. 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. Directors who 

retire from the post may 

be re-elected.  

2. Mrs.Pravara        Ekaraphanich  Managing Director 

3. Mrs.Suporn         Pavasanta 

4. Mrs.Kanlaya       Waiyanont 

5. Miss Tuangtip    Nanakorn 

6. Miss Patcharee  Kongkaew 

Director  

Director 

Director 

Director 

7. Mr.Prasert           Patradhilok  Independent Director 

and Chairman of the Audit 

committee  

8. Mr.Puchchong    Vanichjakvong  

 

9. Mr.Sermwong     Dhanasarnsilp 

 

10. Mr. Kris               Nalamlieng 

Independent Director and 

Audit committee  

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 Position Period 

1.  Mr. Panitarn  Pavarolavidya Chairman of Nomination and 

Remuneration Committee   

April 2020 - April 2021 

2. Mrs.Pravara  Ekaraphanich Nomination and 

Remuneration Committee   

April 2020 - April 2021 

3. Mrs.Suporn  Pavasant Nomination and 

Remuneration Committee   

April 2020 - April 2021 
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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 Position Period 

1. Mr.Panitarn    Pavarolavidya Chairman  April 2020 - April 2021 

2. Mrs.Pravara   Ekaraphanich 

3. Mrs.Kanyuma   Nonecome* 

Managing Director 

Executive Director 

April 2020 - April 2021 

April 2020 - May 2020 

4. Mrs.Kanlaya    Waiyanont 

5. Miss Tuangtip Na-nakorn 

6. Miss Suporn    Pavasant 

Executive Director 

Executive Director 

Executive Director 

April 2020 - April 2021 

April 2020 - April 2021 

May 2020 – April 2021 

7. Miss Patcharee  Kongkaew Executive Director August2020 - April 2021 
 

 

Authority  

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 

 



194 

 

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 49  Years 

Position Chairman 

Educational Master Degree of Business Administration  

University of Denver U.S.A. 

Seminar Program 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) 

Shareholding   1,887,140 share or 15.73% 

Past 5 years experiences 

Listed Companies 
  Period 
               2012 – present 

Position 
Chairman 

Company Name 
Boutique Newcity PCL. 
 

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 

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 46  Years 

Position Managing Director 

Educational Master Degree of Business Administration 

University  of  Chapman, U.S.A. 

Seminar Program Director Accreditation program (DAP)   

TLCA Executive Development Program (EDP 4)  

Shareholding   1,746,428  share or 14.55% 

Past 5 years experiences  

Listed Companies  
  Period 
               2016 - present 
               2004 -2016 

Position 
Managing Director 
Director 

Company Name 
Boutique Newcity PCL. 
Boutique Newcity PCL. 

 

Other Company 

  

 Period Position Company Name 
 2008 - present Director Choksamakee Co. Ltd. 
 2008 - present Director Sahasin Co. Ltd. 
 2008 - present Director Thanara Co .Ltd. 
 2008 - present Director Siritarn Co. Ltd. 
 2008 - present Director BTFA Co., Ltd. 
 2008 - present Director Phuphet Co., Ltd. 
 2008 - present Director Chokthani Co., Ltd. 
 2008 - present Director Phoomkajana Co., Ltd. 
 2008 - present 
                2008 - present 
                2008 - present 
                2005 - present 

Director 
Director 
Director 
Director  

Ban-Prajuab Co.,Ltd. 
Sirichaikiat Co., Ltd. 
Well Management Co., Ltd  
Varatarn Co., Ltd. 

 

 

 

 

 



 

201 

 

 

Name : Mrs. Kanyuma     Nonecome 

 

Age 55  Years 

Position Director / Assistant Managing Director 

Educational Master Degree of Administration (Marketing) 

Ramkhamhaeng University 

Seminar Program None 

Shareholding   None 

Past 5 years experiences  

Listed Companies  

  Period Position Company Name 

                2012 – May 2020 

                2009 - 2016 

Director 

Sale Manager  

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 
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Name : Mrs. Suporn     Pavasant 

 

Age 65  Years 

Position Director 

Educational Master Degree of Art 

Ramkhamhaeng University 

Seminar Program None 

Shareholding   500 Shares or 0.0042% 

Past 5 years experiences  

Listed Companies 

  Period Position Company Name 

                May 2019 - present Director Boutique Newcity PCL. 

 

Other Company 

  

 Period Position Company Name 

 1992 - present Director Thanara Co .Ltd. 

 1992 - present Director Panivara Co. Ltd. 

 1992 - present Director Sahasin Co. Ltd. 
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Name : Mrs. Kanlaya     Waiyanont 

 

Age 61  Years 

Position Director 

Educational Mini MBA 

Ramkhamhaeng University 

Seminar Program None 

Shareholding   None 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

  Period Position Company Name 

                April 2019 - present 

                2012 - 2019 

Director 

Brand  Manager  

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

   

Listed  Companies  

  Period Position Company Name 

                2012 - present Managing Director Sirichaikiat Co., Ltd. 
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Name : Miss Tuangtip Nanakorn 

 

Age 45  Years 

Position Director 

Educational Master Degree of Publication Management    

Drexel University, Philadelphia U.S.A. 

Seminar Program None 

Shareholding   None 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

  Period Position Company Name 

                April 2019 - present 

                2018 - present 

Director 

Retail Manager  

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

                2013 - 2016 Beauty Editor GMM Grammy PCL. 

   

Other  Company 

  Period Position Company Name 

                2016 – 2018 Marketing Communication 

Director 

Sutipak Organizer Co., Ltd. 
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Name : Ms.Patcharee Kongkaew 

 

Age 52  Years 

Position Information and Technology Development Manager 

Educational Master Degree of Information Technology 

National Institute of Development Administration (NIDA) 

Seminar Program Mini Master Course of Information Production and Systems 

(Mini-MIPS)  

Waseda Education (Thailand) 

Shareholding   None 

 

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 

 

Company Name 

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 
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Name : Mr. Prasert   Patradhilok 
 

Age 64 Years 

Position Independent Director / Audit Committee Chairman 

Educational Master’s degree of Business Administration (Finance) 

Chulalongkorn University 

Bachelor of Engineering Prince  

Songkla University 

Seminar Program Director Certification program (DCP 20)   

DCP Refresher 12 

Anti Corruption : The practical Guide ACPG 15 

Shareholding   None 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies   

      Period 

2004 - present  

 

2011 – present 

 

       2015 – present 

         

       2018 – present 

 

        2018 – present 

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. 

 

Pace Development Corporation 

PCL. 

Wave entertainment PCL.  

 

Panjawatana Plastic PCL. 

 

Teka Construction Co.,Ltd. 

Other  Company   

       Period 

        2004 - present  

        2004 - present 

        2015 - present 

        Feb 2019 - present 

                    

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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Name : Mr. Puchchong   Vanichjakvong 

 

Age 49  Years 

Position Independent  Director / Audit Committee  

Educational Master Degree of Business Administration  

University of Denver U.S.A. 

Seminar Program Director Accreditation program (DAP)   

Shareholding   None 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

    Period Position Company Name 

   2003 – present Independent Director  /  

Audit Committee 

Boutique Newcity PCL. 

 

Other  Company 

  

   Period 

          2014 - present 

Position 

Managing Director 

Company Name 

The Packaging Co.,Ltd. 
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Name : Mr.Sermwong    Dhanasarnslip 

 

Age 47  Years 

Position Independent  Director / Audit Committee  

Educational Master ’s Degree : MBA  Finance 

Mercer University, Atlanta, U.S.A. 

Seminar Program None 

Shareholding   1,000   share or 0.008% 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

               Period 

               2012 – Present 

 

               2012 – 2019 

           

               2020 – Present 

 

Position 

Independent Director /  

Audit Committee 

Manager, foreign Business 

Development  

Consultant  

Company Name 

 Boutique Newcity PCL. 

 

 Thanulux PCL. 

 

Thanulux PCL. 
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Name : Mr.Kris     Nalamlieng 

 

Age 50  Years 

Position Independent Director 

Educational Master Degree of Business Administration  

University of Pennsylvania, U.S.A. 

Seminar Program None 

Shareholding   35,500   share or 0.29% 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

            Period Position Company Name 

               2015 - present Director Boutique Newcity PCL. 

Other  Company   

 Period 

               2004 - present 

Position 

Managing Director 

Company Name 

2Spot Communications 

               2004 - present 

 

Managing Director  Arc Innovative Co.,Ltd. 
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Name : Ms.Suphaphorn  Khemngoen 

 

Age 42  Years 

Position Company Secretary /  Accounting Manager / Internal Audit 

Educational Master Degree of Business Administration 

Ramkhamhaeng  University 

Bachelor of Business Administration (Accounting)  

Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Seminar Program The Manager  

The Company Secretary Program (CSP 99) 

TFRS 16  and IFRS 9  

Shareholding   None 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

                Period      Position Company Name 

                May 2019 - present Accounting Manager  Boutique Newcity PCL. 

                May 2019 – present Company Secretary Boutique Newcity PCL. 

                August 2020 - present Secretary of Audit 

Committee 

Boutique Newcity PCL. 

                2010 – April 2019 Secretary of Audit 

Committee 

Boutique Newcity PCL. 
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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 

    (End of 31 May 2020) 

10,000 

4. Mrs. Suporn        Pavasanta  20,000 

5. Mrs. Kanlaya      Waiyanont  12,000 

6. Miss Tuangtip    Nanakorn  20,000 

7. Miss Patcharee  Kongkaew     

    (started 14 August 2020) 

8. Mr. Prasert           Patradhilok 

6,000 

 

22,000 

9. Mr. Puchchong    Vanichjakvong 20,000 

10. Mr. Sermwong     Dhanasarnsilp 

11. Mr. Kris                Nalamlieng 

18,000 

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 

 

Name 

Board of 

Directors 

13 /year 

Audit 

Committee 

4  / year 

 

Nomination 

and 

Remuneration 

Committee 

1  / year 

Attendance 

to the 50 

Shareholder

s Meeting   

1/1 

1. Mr. Panitarn        Pavarolavidya 11/11  1/1 1/1 

2. Mrs.Pravara        Ekaraphanich 11/11  1/1 1/1 

3. Mrs.Kanyuma     Nonecome 

(End of 31 May 2020) 

5/5   1/1 

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 

(Started 14 August 2020) 

3/3 

 

  1/1 

8. Mr. Prasert           Patradhilok 11/11   4/4  1/1 

9. Mr. Puchchong  Vanichjakvong 10/11 3/4  1/1 

10. Mr.Sermwong    Dhanasarnsilp 

11. Mr. Kris              Nalamlieng 

9/11 

10/11 

  4/4 

 

 1/1 

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 

3. Mrs.Kanyuma  Nonecome 

(End of 31 May 2020) 

4. Mrs.Suporn     Pavasanta  

5. Mrs.Kanlaya    Waiyanont 

6. Miss Tuangtip Nanakorn 

7. Miss Patcharee Kongkaew 

    (started 14 August  2020) 

12/12 

5/5 

 

12/12 

11/12 

11/12 

5/5 

 

 

The Executives consists of   
 

Name 

 
Position 

 

1. Mr. Panitarn     Pavarolavidya 

2. Mrs.Pravara     Ekaraphanich 

3. Mrs.Kanyuma  Nonecome 

4. Mrs.Suporn      Pavasant  

5. Miss Patcharee Kongkaew  

 

6. Ms.Suphaphorn  Khemngoen  

Chairman  

Managing Director 

Assistant Managing Director (end of 31 May2020) 

Director  

Director (Started 14 August 2020),  Information and 

Technology Development Manager 

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. 

   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, 

 Shareholders Shares % 

Total number of shareholders as per the     
  registration 
Attending shareholders 

- Shareholders attending the meeting in person 

   Proxy attendance 

      - Audit committee members 

      - Other individuals 

     

508 

32 

5 
 

2 

25 

         

12,000,000 

  9,480,428 

  3,670,068 
 

        3,000 

5,507,360  

 

  100.00 

   79.00 

   30.58 

   

     0.03 

48.39 
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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 decision-

making 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. 
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 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 anti-

corruption, 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: 0-2390-

0019 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 
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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 
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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 non-

executive 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 

for financial reporting beginning on or after 

January 1, 2020. The application of the new 

standard gives rise to a right-of-use asset and a 

corresponding increase in lease liabilities as at 

December 31, 2020 of Baht 93.6 million Baht 87.0 

million, respectively. I focus on this matter 

because the impact to the financial statements is 

material and the measurement of the right-of-use 

asset and lease liability is based on management 

assumptions such as the lease terms, including 

renewal and termination options and lessee’s 

incremental borrowing rate. 

My audit procedures were designed to assess the 

appropriateness of this matter included: 

- Understanding the management assumptions, 

specifically on the assumptions used to 

determine the assessment of renewal and 

termination options; and the lessee’s incremental 

borrowing rate. 

- Random verification of the accuracy of the 

underlying lease data by agreeing to contracts or 

other supporting information. 

- Verification of the accuracy by recalculating the 

carrying amounts of right-of-use asset and lease 

liability. 

- Assessment of completeness of disclosures in 

the financial statements.  

 
 

*****/3     
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Valuation of inventories 

Refer to Notes 3.3 and 8 to the financial statements 

The key audit matter How the matter was addressed in the audit 

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. 

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. 
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Other 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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Auditor’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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I 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 

   Financial statements  
Separate  

financial statements    

in which the equity 

method is applied  

 Note   2019   2020  2019 

Assets          
Current Assets          
Cash and cash equivalents 5   7,679,002    5,776,394       7,679,002  

Trade accounts receivable 6   65,860,588    31,075,736   65,860,588  

Other current receivables 7     7,451,667      6,627,114       7,451,667  

Inventories 8   286,363,487    208,172,841   286,363,487  

Other current assets 9   9,802,559    15,624,474       9,802,559  

Total current assets    377,157,303    267,276,559   377,157,303  

Non-current assets          
Other non-current financial 

assets 10                  -     71,285,052                   -   

Investment in an associate 11     21,270,103                    -      20,267,223  

Other long-term investments 30   57,233,996                    -    60,308,590  

Investment properties 12   72,295,480    72,295,480     72,295,480  

Property, plant and equipment 13   64,558,427    47,769,056   64,558,427  

Right-of-use assets 14                   -      93,566,317                   -   

Leasehold rights      6,634,379                    -       6,634,379  

Intangible assets          969,918    1,787,780          969,918  

Deferred tax assets 15   14,552,505    34,170,629    14,552,505  

Other non-current assets 16    56,053,098    45,281,732   56,053,098  

Total non-current assets    293,567,906    366,156,046   295,639,620  

Total assets    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 FINANCIAL POSITION 

AS AT DECEMBER 31, 2020 

 

        Unit : Baht 

  Financial statements 

in which the equity 

method is applied 
Separate 

financial statements        

 Note   2019   2020  2019 

Liabilities and equity          
          

Bank overdrafts and short-term borrowings 

   from financial instiutions 17     124,925,087     80,000,000     124,925,087  

Trade accounts payable 18       16,526,914        3,686,551     16,526,914  

Other current payables 19       18,207,790        9,701,802     18,207,790  

Current portion of lease liabilities 14                   -       20,198,019                   -   

Current portion of financial lease 

liabilities           245,167                    -           245,167  

Short-term loans from related parties 4       39,000,000      21,000,000     39,000,000  

Other current liabilities 20        5,931,290        7,414,911       5,931,290  

Total current liabilities      204,836,248    152,001,283   204,836,248  
          

Non-current liabilities          
Lease liabilities 14                   -       66,782,334                   -   

Financial lease liabilities         1,955,254                    -        1,955,254  

Non-current provisions for employee 

benefit 21        7,947,699         9,297,668       7,947,699  

Other non-current provisions         1,450,190        5,326,590       1,450,190  

Total non-current liabilities        11,353,143      81,406,592     11,353,143  

Total liabilities     216,189,391    233,407,875   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 

  Financial statements 

in which the equity 

method is applied 

    

   

Separate  

financial statements 

 Note   2019   2020  2019 

Equity          
Share capital 22         
Authorized share capital    250,000,000    250,000,000   250,000,000  

   Issued and paid-up share capital    120,000,000    120,000,000   120,000,000  

Premium on ordinary shares 22   279,255,971    279,255,971   279,255,971  

Surplus on change of shareholding          
   in investment under common control    11,018,736                    -                    -   

Retained earnings          
   Appropriated - legal reserve 23       8,060,010        8,060,010       8,060,010  

   Unappropriated      41,117,460        5,057,717     54,207,910  

Other component of equity 23   (4,916,359)   (12,348,968)   (4,916,359) 

Total equity    454,535,818    400,024,730   456,607,532  

          
Total liabilities and equity    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 
  Separate 

    financial statements 

 Note  2019   2020  2019 

Revenues     
 

   
Revenues from sales 4  600,827,549    301,951,367   600,827,549  

Revenues from services   129,779,573    70,764,451   129,779,573  

Other income 4   34,484,578     12,629,723    35,136,521  

Total revenues   765,091,700    385,345,541   765,743,643  

Expenses 4    
 

   
Cost of sales of goods   315,524,533    165,106,753   315,524,533  

Cost of rendering of services     85,979,215     47,899,355     85,979,215  

Distribution costs   282,051,596    184,246,673   282,051,596  

Administrative expenses    60,208,176      46,635,030     60,208,176  

Impairment losses on computer software 33   12,235,360                  -     12,235,360  

Finance costs      6,256,136       6,567,896      6,256,136  

Total expenses   762,255,016    450,455,707   762,255,016  

Share of profit (loss) of associate            99,804                    -                    -   

Profit (loss) before income tax expense      2,936,488    (65,110,166)     3,488,627  

Tax expense (income) 27       (49,317)   (17,759,973)       (49,317) 

Profit (loss) for the period     2,985,805   
 (47,350,193)      3,537,944  

Other comprehensive income     
 

   
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss 

Loss on remeasurement available-for-

sale investments   

               

(148,471)  

 

                -          (148,471) 

Tax expense (income) 27       (29,694)                   -            (29,694) 

Total items that will be reclassified subsequently to     
      profit or loss       (118,777)                   -          (118,777) 

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 20  years 
Furniture, fixtures and equipment  5  years 
Vehicles 5   years 
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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.  

  



 

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED           

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS                                                            

DECEMBER 31, 2020 
 

289 

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 

Country of 

incorporatio

n/ 

nationality Natural of relationships 

Key management personnel 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 Thai Director of related companies 

Mr.  Panitarn Pavarolavidya 
Mrs. Pravara Ekaraphanich 

Thai 
Thai 

Major of shareholder and director 
Major of shareholder and director 

Thanara Co., Ltd. Thailand Common shareholder and directors 
Siratarn Co., Ltd. Thailand Common shareholder and directors 
Sahasin Co., Ltd. Thailand Common shareholder and directors up to October 

2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward 
Poomkajana Co., Ltd. Thailand Common shareholder and directors up to October 

2020 and merge with Siratarn Co., Ltd. onward 
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Name of entities 

Country of 

incorporatio

n/ 

nationality Natural of relationships 

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    
     Technological College 

Thailand Common directors 

The pricing policies for particular types of transactions are explained below: 

Transactions Pricing policies 

Revenue from sales Cost plus margin 
Other income Cost plus margin 
Purchase of goods Cost plus margin 
Interest expense Borrowing interest rate from finance institutions 
Key management personnel compensation As defined by nomination and remuneration 

committee 
Distribution costs and administrative expenses Mutually agreed price 
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Significant transactions for the years ended December 31, 2020 and 2019 with related parties were 
as follows: 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

 Financial statements in which 
the equity method   is applied /  

Separate financial statements  

 2020  2019 

Related parties      

Revenue from sale of goods 16,686   -  
Sales - vehicles -   530  
Sales - investments (Note 11) -   19,700  
Other income 635   2,255  
Purchase of goods 124,911   357,231  
Distribution costs 11,985   13,542  
Administrative expenses 1,081   12,316  
Interest expense 888   1,012  
      

Key management       

Key management compensation      
Short-term benefit 827   5,915  
Post-employment benefit 41   280  

Total key management compensation 868   6,195  

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

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

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

 2020   2019  

Trade accounts receivable      

Related party 12,351   -  

      

Other current receivables      

Related parties 2,473   530  
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 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

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

Trade accounts payable      

 Related parties 2,740   13,761  

Other current payables      
Related parties 2,813   3,946  

      
 

       
Unit : Thousand Baht 

  
Interest rate  

(% per annum) 

Separate 
financial 

statements  

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

 2020  2019  2020  2019 

Short-term loans from 

related party 

      
 

Mrs. Sirina Pavarolavidya 2.40-3.60  3.60  21,000  39,000 

Total     21,000  39,000 

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

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

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

 2020   2019 

Short-term loans from related 

party      

    

At January 1 39,000   - 
Increase 24,000   65,000 
Decrease (42,000)   (26,000) 

At December 31 21,000   39,000 
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5. Cash and cash equivalents 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate 
financial 

statements  

Financial statements in which the 
equity method is applied /  

Separate financial statements  

 2020  2019  

Cash on hand 780   1,200  

Cash at banks - current accounts            4,501    6,478  

Cash at banks - savings accounts              495   1  

Total            5,776   7,679  

6. Trade accounts receivable 

    Unit : Thousand Baht 

  

 

Separate 
financial 

statements  

Financial statements in 
which the equity method is 

applied /  
Separate financial 

statements  

  Note  2020   2019  

Related parties  4  12,351   -  
Other companies    26,186   71,051  

Total    38,537   71,051  
Less allowance for expected credit loss         

(2019: allowance for doubtful accounts)    (7,461)   (5,190)  

Net    31,076   65,861  

         
Expected credit loss (2019: doubtful debts)    2,271   3,455  
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows: 

 Unit : Thousand Baht 

 Separate 
financial 

statements  

Financial statements in which the 
equity method is applied /  

Separate financial statements  

 2020   2019  

Related party      

Overdue:      
Less than 3 months 12,351   -  

Total  12,351   -  

Other parties      

Within credit terms 16,183   59,101  
Overdue:      

Less than 3 months 1,551   4,100  
3-6 months 620   1,139  
6-12 months 589   1,521  
Over 12 months 7,243   5,190  

 26,186   71,051  
Less allowance for expected credit loss      

(2019: allowance for doubtful accounts) (7,461)   (5,190)  

Net 18,725   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 

  Separate 
financial 

statements  

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

 Note 2020   2019  

Related parties       

Other receivables 4 2,473   530  

Other parties       

Other receivables  788   2,986  
Accrued income  3,041   2,916  
Others  325   1,020  

Total  6,627   7,452  

8. Inventories 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate 
financial 

statements  

Financial statements in which 
the equity method is applied /  

Separate financial statements  

 2020   2019  

Finished goods 213,395   288,682  

Others 358   201  
Less allowance for decline in value of inventories (5,580)   (2,519)  

Net  208,173   286,364 
 

      
Allowance for decline in value of inventories      

At January 1, 2,519   6,147  

Increase 3,061   -  

Decrease -   (3,628)  

At December 31, 5,580   2,519  
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9. Other current assets 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate 
financial 

statements  

 Financial statements in which 
the equity method is applied /  

Separate financial statements  

 2020   2019  

Withholding tax 5,140   4,636  
Undue output tax 5,757   4,170  

Others  4,727   997  

Total 15,624   9,803  

10. Other non-current financial assets 

   Unit : Thousand Baht 

Equity instruments designated at FVOCI    

Investments in equity instruments of     

Listed company   534 

Non - listed companies    
- Related parties   53,103 
- Other parties   17,648 

   70,751 

Total   71,285 

    

Movements during the year 2020 were as follows: 

   Unit : Thousand Baht 

At January 1, 2020 (Note 30)   60,309 
Transfer from investment in an associate to investment in    

equity instrument - related company (Note 11)   20,267 
Valuation adjustment   (9,291) 

At December 31, 2020   71,285 
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Investment in equity instruments of non - listed companies as at December 31 2020, were as follows: 

     Unit : Thousand Baht 

 Type of 
business 

 Ownership 
interest (%) 

 Paid-up 
capital 

 Carrying 
amount 

 Dividend 
income 

Related parties          

Panivara Co., Ltd. Hotel  18.66  284,000  8,667  - 

Choksamakee Co., Ltd. Property for rent  16.68  116,000  44,436  - 

       53,103  - 

          
Other parties          

Others       17,648  509 

Total       70,751  509 

          

11. Investment in an associate 

Movements during the year 2020 were as follows: 

   Unit : Thousand Baht 

At January 1, 2020                            20,267 
Transfer from investment in an associate to investment in    

equity instrument - related company (Note 10)                          (20,267) 

At December 31, 2020                                - 

    
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: 

   Unit : Thousand Baht 

 Cost  Fair value 

Land 72,295  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 
  

 Unit : Thousand Baht 

   Buildings and  Furniture, fixture    Assets under   

 Land  structures  and equipment  Vehicles  construction  Total 

Cost   
At January 1, 2019 7,480 24,675 221,217 15,187 29,744 298,303 
Additions - - 6,153 2,799 2,730 11,682 

Disposals - - (1,121) (7,966) - (9,087) 

Transfer - 22,290 8,731 - (31,021) - 
At December 31, 2019 7,480 46,965 234,980 10,020 1,453 300,898 

Additions - - 2,150 9 1,458 3,617 
Effect from TFRS 16 adoption (Note 30) - - (74,052) (2,799) - (76,851) 

Lease modification (Note 14) - - 12,008  - - 12,008 

Disposals - - - (42) - (42) 

Transfer - - 1,757 
 

- (1,757) - 

At December 31, 2020 7,480 46,965 176,843 7,188 1,154 239,630 
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 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).

 Unit : Thousand Baht 

   Buildings and  Furniture, fixture    Assets under   

 Land  structures  and equipment  Vehicles  construction  Total 

Accumulated depreciation       
At January 1, 2019 - 24,675 188,811 14,130 -  227,616 

Depreciation charge for the year -  281 15,451 668 - 16,400 

Disposals - - (205) (7,471) - (7,676) 

At December 31, 2019 - 24,956 204,057 7,327 -  236,340 

Depreciation charge for the year - 1,117 5,787 1 - 6,905 

Effect from TFRS 16 adoption (Note 30) - - (53,447) (106) - (53,553) 

Lease modification (Note 14) - - 2,211 - -  2,211 

Disposals - - - (42) -  (42) 

At December 31, 2020 - 26,073 158,608 7,180 -  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 
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14. Leases 
Movements of the right-of-use assets during the year 2020 are summarised below: 

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

Cost          
At January 1, 2020 -  -  -  -  - 
Effect from TFRS 16 adoption          

 (Note 30) 187,410  20,605  6,634  2,693  217,342 
Additions -  3,448  -  -  3,448 
Lease modification (87,124)  (10,991)  (6,634)  -  (104,749) 
Total cost 100,286  13,062  -  2,693  116,041 
          
Accumulated depreciation          
At January 1, 2020 -  -  -  -  - 
Additions 36,880  4,987  1,293  557  43,717 
Lease modification (17,738)  (2,211)  (1,293)  -  (21,242) 
Total accumulated depreciation 19,142  2,776  -  557  22,475 
Net 81,144  10,286  -  2,136  93,566 

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

  Unit : Thousand Baht 

  Minimum lease 
payments 

 Interest Present value of minimum 
lease payments 

Within 1 year  22,466  (2,268) 20,198 
1 - 5 years  69,886  (3,104) 66,782 
Total  92,352  (5,372) 86,980 

The following are the amounts recognised in profit or loss for the year 2020 
   Unit : Thousand Baht 
Depreciation of right-of-use assets   43,717 

Interest expense on lease liabilities   4,118 

Discount from temporary relief measures   (14,260) 

Expense relating to short-term lease   68,904 

Variable lease payments based on sales   2,840 

Total   105,319 
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15. Deferred tax  

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

  Unit : Thousand Baht 

  

Separate financial statements  

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

  2020  2019 

  Assets  Liabilities  Assets  Liabilities 

         
Total     51,510  (17,339)     14,651    (98) 
Set off of tax  (17,339)  17,339  (98)  98 

Net deferred tax assets    34,171  -  14,553  - 
 

Movements in deferred tax assets and liabilities during the year 2020 were as follows: 

 Unit : Thousand Baht 

   (Charged) / Credited to:   

 At    Other   At 
 January 1,   Profit or  comprehensive  December 31, 
 2020  loss  income  2020 

Deferred tax assets    
Trade accounts receivable 1,038 455 - 1,493 
Inventories 504 612 - 1,116 
Other non-current financial assets     

(2019: Other long-term investments) 1,229 - 1,858 3,087 
Intangible assets 2,447 - - 2,447 
Lease liabilities - 17,396 - 17,396 
Provision for employee benefit 
obligations 1,342 270  1,612 
Difference from recognition of revenue     

and cost of sales 8,091 2,890 - 10,981 
Loss carry forward - 12,312 - 12,312 
Others - 1,066 - 1,066 

Total 14,651 35,001 1,858    51,510 
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 Unit : Thousand Baht 

   (Charged) / Credited to:   

 At    Other   At 
 January 1,   Profit or  comprehensive  December 31, 
 2020  loss  income  2020 

Deferred tax liabilities      
Right-of-use - (16,844)  - (16,844) 
Others (98) (397)  - (495) 

Total (98) (17,241)  - (17,339) 

Net 14,553 17,760  1,858 34,171 

    
16. Other non-current assets 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

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

 2020   2019  

Deposits 45,282   56,053  

Total 45,282   56,053  

17. Overdrafts and short-term loans from financial institutions 

 Unit : Thousand Baht 

 
Separate financial 

statements  

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

 2020   2019  

Bank overdrafts   - 33,587 
Short-term loans from financial 
institutions 

  80,000 
90,000 

Liabilities under trust receipts   - 1,338 

Total   80,000 124,925 

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 

     Unit : Thousand Baht 

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

 Note  2020   2019  

      
Related parties 4  2,740 13,761  
Other parties   947 2,766  

Total   3,687 16,527  

      

19. Other payables 

     Unit : Thousand Baht 

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

 Note  2020   2019 

     
Accrued operating expenses 4  16,984 15,666 
Others   2,718 2,542 

Total   19,702 18,208 

     

20. Other current liabilities 

     Unit : Thousand Baht 

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

   2020   2019 

Advance received from customers   4,908 4,004 
Withholding tax payable   559 650 
Others   1,948 1,277 

Total   7,415 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 

 Separate 
financial 

statements  

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

 2020   2019  

At January 1, 7,948   6,692  

Recognised in profit or loss      

Current service cost and interest on obligations 1,350   1,224  

Recognised in other comprehensive income      

Actuarial losses (gains) -   (1,073)  

Others      

Receipt transferring -   1,239  
Benefits paid -   (134)  

At December 31, 9,298   7,948  

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

   Unit : % 

 Separate 
financial 

statements  

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

 2020   2019  

Discount rate 1.49   1.47  
Future salary growth -   -  

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: 

 Unit : Thousand Baht

 Increase  Decrease 

At December 31, 2020  

Discount rate (1% movement) (717) 820 
Future salary growth (1% movement) 820 - 

22. Share capital  

   Unit : Thousand Baht 

 Par value  2020  2019 

 per share (in Baht)  Number  Amount  Number  Amount 

Authorised   
At 1 January  
- ordinary shares 10 25,000 250,000 25,000 250,000 

At 31 December      
- ordinary shares 10 25,000 250,000 25,000 250,000 

      
Issued and paid-up      
At 1 January      
- ordinary shares 10 12,000 120,000 12,000 120,000 

At 31 December      
- ordinary shares 10 12,000 120,000 12,000 120,000 

Share premium   

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  Domestic retail 
• Segment 2  Online 
• Segment 3  Foreign retail 
• Segment 4  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: 

            Unit : Thousand Baht 

  Domestic retail  Online  Foreign retail  Uniform  Others  Total reportable segments 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
Revenues from sales and services 214,430 558,111  78,776  30,366 5,672 11,712 70,764 129,780 3,073 638 372,715 730,607 

Cost of sales and services                             117,606 292,284 41,846  16,217 2,979 6,472 47,899 85,975 2,675 556 213,005 401,504 

Segment profit before income tax 96,824 265,827 36,930  14,149 2,693 5,240 22,865 43,805 398 82 159,710 329,103 

     Unallocated amounts of revenue and expenses:   

Other income     12,630 35,137 
Distribution costs     (184,247) (282,052) 
Administrative expenses     (46,635) (60,208) 
Impairment losses on asset     - (12,235) 

Financial cost     (6,568) (6,256) 

Tax (expense) income     17,760 49 
Profit (loss) for the period     (47,350) 3,538 

Segment assets as at 31 December     633,433 672,797 

Segment liabilities as at 31 December    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 

   Separate financial  in which the equity 

   statements  method is applied 

 Note  2020  2019  2019 

Rental income   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 
     Unit : Thousand Baht 

   Separate 
financial 

statements  

Financial statements in which the 
equity method is applied / Separate 

financial statements 

   2020   2019  

Purchases of finished goods    213,006  401,504  
Rental expense    59,285  155,084  
Employee benefit expenses    73,805  82,982  
Sales supporting expenses    38,631  45,830  
Depreciation    36,476  16,401  
Sales promotion expenses    3,363  7,157  
Utility expenses    5,542  7,384  
Credit card fee    2,412  7,090  
Property tax expenses    657  6,848  
Supply expenses    3,476  4,497  

      
27. Income tax expense (income) 

     Unit : Thousand Baht 

   Separate 
financial  

Financial statements in which the 
equity method is applied / 

   statements  Separate financial statements 

   2020   2019  

Income tax recognised in profit or loss     

Current tax expense       

Current year    - 598  

Deferred tax expense      

Movements in temporary differences   (17,760) (647)  

Total    (17,760) (49)  

Income tax recognised in other comprehensive income      

Fair value changes in investments   (1,858) (30)  
Defined benefit plan actuarial gains (losses)  -    215  

Total    (1,858) 185  

 



BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED     

NOTE TO FINANCIAL STATEMENTS       

DECEMBER 31, 2020 
 

316 

Reconciliation of effective tax rate 

   Unit : Thousand Baht 

 Rate 
(%) 

 
 

 
2020 

 
 

Rate 
(%) 

 
 

 
2019 

Profit (loss) before income tax expense   (65,110)   3,489 

Income tax using the Thai corporation tax rate 20  (13,022) 20  698 
Tax effect of income and expenses that are not       

taxable income or not deductible in       
determining taxable profit, net   (3,666)  332 

Expenses not deductible for tax purposes  (1,072)  (1,079) 

Total income tax expense (income) 27.3  (17,760) (1.4)  (49) 

       

28. 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)  (47,350) 3,538  

Number of ordinary shares outstanding  12,000 12,000  

Earnings (loss)  per share (basic) (in Baht)  (3.95) 0.29  

     

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: 

     Unit : Thousand Baht 

   The impacts of   

 
December 31, 

2019 

Financial reporting 
standards related to 
financial nstruments TFRS 16  

January 1, 
2020 

Statement of financial position        

Assets        
Non-current assets        

Other long-term investments 60,309  (60,309)  -  - 
Other non-current financial assets -  60,309  -  60,309 

Property, plant and equipment 64,558  -  (23,298)  41,260 

Leasehold rights 6,634  -  (6,634)  - 

Right-of-use assets -  -  217,343  217,343 
        
Liabilities and equity       
Current liabilities       

Current portion of financial lease liabilities 245  -  (245)  - 

Current portion of lease liabilities -  -  32,925  32,925 

Non-current liabilities        

Financial lease liabilities 1,955  -  (1,955)  - 
Other non-current provisions 1,450  -  2,886  4,336 
Lease liabilities -  -  153,800  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  

Classification and measurement in accordance 
with TFRS 9 

  

Fair value through 
other comprehensive 

income  
Amortised 

cost  Total 
Financial assets as at January 1, 
2020 

       

Cash and cash equivalents 7,679  -  7,679  7,679 
Trade and other current receivables 73,313  -  73,313  73,313 
Other current assets 4,636  -  4,636  4,636 
Other non-current financial assets        

- Investment in equity instruments        
           of listed company 614  614  -  614 

- Investment in equity instruments        

           of non-listed companies 59,695  59,695  -  59,695 

Other non-current assets 56,053  -  56,053  56,053 

Total financial assets 201,990  60,309  141,681  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 

Less short-term leases  (31,874) 

Add option to extend lease term  118,879 

Less contracts reassessed as service agreements  (104,967) 

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  32,925 

Non-current lease liabilities  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 

Building  187,411 
Furniture and fixture  20,605 
Leasehold rights  6,634 
Vehicle  2,693 
Total right-of-use assets  217,343 
   

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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 Unit : Thousand Baht 

   Contractual cash flows 

 

Carrying 
amount 

 
1 year 
or less 

 More than 1 
year but less 
than 2 years   

More than 2 
years but less 
than 5 years  Total 

At December 31, 2020          
Overdrafts and short - term loans          
  from financial institutions 80,000  80,000  -  -  80,000 

Trade and other current payables 23,388  23,388  -  -  23,388 
Short - term loans 21,000  21,000  -  -  21,000 
Lease liabilities 86,980  22,466  20,429  49,457  92,352 

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

c) 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 

   
Level 1 Level 2 Level 3 Total 

December 31, 2020 

 

      

Financial assets measured at fair value       

Investments in equity instruments of  
      

Listed company 
  534 - - 534 

Non - listed companies 
  - - 70,751 70,751 

   534 - 70,751 71,285 

32. 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 

For the year ended 31st December    

Total assets 633,433 670,725          728,987       808,463  

Total liabilities 233,408 216,189         269,777       353,649  

Shareholder’s equity 400,025 454,536         459,210       454,813  

Income from sales 372,716 630,608         815,649  780,742  

Total income 385,346 765,092       855,745        815,979  

Gross profit 159,710 363,588        375,446       340,275  

Net profit (47,350) 2,986      10,999  8,642  

Earning per share (Baht) (3.95) 0.25               0.92  0.72  

     

Financial Ratio     

            2020            2019            2018      2017 

For the year ended 31st December    
Net Profit margin (12.29) 0.39     1.29  1.06  

Return on asset (8.98) 1.31     2.69  2.49  

Return on equity (11.08) 0.65     2.41  1.90  

Earnings per share (3.95) 0.25     0.92  0.72  

Dividend per Share 0.00* 0.15      0.70  0.50  

Book Value per Share 33.70 38.02    38.29  37.57  
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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 (Covid-

19) 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-of-

use 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 non-

listed 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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Other references 

(a) Securities registrar 

Thailand Securities Depository Center Co., Ltd. 

93  Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 

Tel. 0-2009-9000  

Fax. 0-2009-9991 

 

(b) Auditor 

Mr.Jadesada  Hungsapruek     CPA Registration No.3759  

Ms.Kannika  Wipanurat   CPA registration No.7305  

Mr.Jirote  Sirirorote    CPA registration No. 5113  

Ms.Nonglak Pattanabandith  CPA registration No. 4713 

Mrs. Sumana Seneewong Na Ayuttaya CPA registration No. 5897 

of Karin Audit Company Limited 

72 CAT Telecom Tower, 24th Fl.  

Charoen Krung Road 

Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

Tel: 662-105-4661 

Fax: 662-026-3760 
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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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