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HISTORY

WORLD
เกิดวิกฤติน้ำมันคร้ังท่ี 1
1970 First oil crisis.

THAILAND
บริษัทสัญชาติญี่ปุน
ยายฐานการผลิตมาสู
ประเทศไทย
1971 Japanese 
companies relocated 
their production base 
to Thailand.

BTNC 2514
เริ่มธุรกิจเสื้อผาสตรี
สำเร็จรูปที่สุรวงศ

THAILAND
เกิดเหตุการณ
14 ตุลาคม
นายสัญญา ธรรมศักด์ิ 
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 12
1973 14 October 
incident.

BTNC 2516
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผูดำเนินธุรกิจการผลิต
และจัดจำหนายเสื้อผาสำเร็จรูปแหงแรกของประเทศไทย
ภายใตวิสัยทัศนของ ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
ท่ีนำแนวคิดการทำเส้ือผาสตรีสำเร็จรูปมาจากประเทศอังกฤษ
และอเมริกา ไดเล็งเห็นชองทางธุรกิจเพราะเช่ือวาเส้ือผาสำเร็จรูป
สำคัญสำหรับสตรีในประเทศท่ีมีการศึกษาใหเขาสูการเปนผูบริหาร
และนักวิชาชีพ โดยไดดำเนินการเปดรานภายใตช่ือ Boutique Newcity
3 สาขา คือสุรวงศ เพลินจิต สยามสแควร จนไดรับความนิยมและช่ืนชมวา
เปนผูนำของวงการแฟช่ันเคร่ืองแตงกายสตรีของประเทศไทย

THAILAND
  ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายกรัฐมนตรี
  พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 13 
1975 Mom Rajawongse Seni Pramoj,
Prime Minister.
  Mom Rajawongse Kukrit Pramoj,
13th Prime Minister.

THAILAND
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 3 สงเสริม
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
1972 Third National 
Economic Development 
Plan, promoting  
regional industries.

THAILAND
ประเทศไทยไดเขาสูระบอบประชาธิปไตย
อยางสมบูรณประกาศใช รัฐธรรมนูญ 7 ตุลาคม
1974 Thailand has a completely democratic and 
using the Constitution 7 October.

BTNC  2517
1 มกราคม บริษัทไดเร่ิมกิจการดวยเงินทุนจดทะเบียน 
4,000,000 บาท โดยมุงมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจเสื้อผา
สำเร็จรูปในประเทศไทย พรอมยึดหลักการดำเนินธุรกิจ
ดวยความซ่ือสัตยและสรางสรรค สงผลใหธุรกิจเติบโต
และขยายสาขาเปนท่ียอมรับในระดับสากลจนในท่ีสุดไดรับ
ความไววางใจใหผลิตและจำหนายสินคาแบรนดเนม
จากตางประเทศซ่ึงถือเปนนิมิตหมายที่ดีในวงการธุรกิจ 
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THAILAND
  เกิดเหตุการณ
6 ตุลาคม
  นายธานินทร กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 14
1976 6 October incident.
   Mr. Thanin 
Kraivichien, 14th Prime 
Minister.

THAILAND
พลเอก เกรียงศักด์ิ 
ชมะนันทน นายกรัฐมนตรี
คนท่ี 15 
1977 General Kriangsak 
Chamanan,15th Prime 
Minister.

THAILAND
พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 16
1980 General Prem 
Tinsulanonda, 16th 
Prime Minister.

WORLD
เกิดวิกฤติน้ำมันคร้ังท่ี 2
1979 Second oil crisis.

WORLD
เต้ิง เส่ียวผิง 
เปดประเทศจีน
1977 Deng Xiaoping 
opened China to the 
global market.

BTNC 2527
เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด Guy Laroche

BTNC 2528
เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด C&D,
Lofficiel

THAILAND
  ตลาดหุนไทยมีราคาหุนขึ้นสูง
  นักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนจำนวนมาก
1987 Thailand stock market with 
share price up high.
   Foreign investors come to 
invest a lot.

BTNC 2530
ดำเนินการขยับขยายและ
สรางความนาเชื่อถือ 
บูติคนิวซิต้ี จึงไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2530 
ในเวลาตอมาถือไดวาเปน
บริษัทเส้ือผาแฟชั่นแหงแรก
ที่ไดเขาจดทะเบียนเปน
บริษัทรับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

THAILAND
พลเอก ชาติชาย 
ชุณหะวัณ 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 17
นโยบายเปลี่ยนสนามรบ
เปนสนามการคา
1988 General Chatchai 
Choonhavan, 17th Prime 
Minister’s major policy 
was to turn Indochina 
from battlefield to a 
marketplace.

2519 2522 2527

2520 2523 2528

2530

2531
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WORLD
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศ 
มหาอำนาจสงครามเย็น
1991 The United States 
became a world’s 
superpower.

WORLD
บิล คลินตัน 
ประธานาธิบดี คนท่ี 42 
ของสหรัฐอเมริกา
1993 Bill Clinton 42nd 
U.S. President.

THAILAND
นายบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 21
1995 Mr.Banharn 
Silpa-archa, 21st  
Prime Minister.

THAILAND
  เหตุการณยึดอำนาจ
ของ รสช. โดยพลเอก 
สุนทร คงสมพงษ
  นายอานันท 
ปนยารชุนนายก
รัฐมนตรีคนท่ี 18 เก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมและจัดต้ัง
เขตการคาเสรีอาเซียน
1991  A coup d’etat 
staged by the National 
Peace Keeping Council, 
led by General 
Sunthorn Kongsompong.
  Mr.Anand Panyarachun, 
18th Prime Minister, 
instituted Value Added 
Tax and established 
ASEAN Free Trade Zone.

WORLD
จอรจ ดับเบิลยู.บุช 
ประธานาธิบดีคนที่ 43
ของสหรัฐอเมริกาเกิด
กอการราย 11 กันยายน
2001 George W. Bush, 
43rd U.S. President. 
9/11 terrorist attack.

THAILAND
พันตำรวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
คนท่ี 23
2001 Police Lieutenant 
Colonel Thaksin 
Shinawatra, 23rd Prime 
Minister

THAILAND
  วิกฤติการณเงินลอยตัวคาเงินบาท
  วิกฤตตมยำกุง
  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย
ขอรับความชวยเหลือจาก IMF นโยบาย
ฟนฟูเศรษฐกิจประเทศ
ปด 56 สถาบันการเงิน
1997 Financial crisis.
The Baht was floated.
  Tom Yum Kung crisis.
  Mr.Chuan Leekpai resumed
the premiership.
  Thailand requested IMF assistance.
  Policy implemented to recover the 
economy. 56 financial institutions 
were closed down.

2534 2536 2538

2535 2537 2539
THAILAND
ธุรกิจดานการคาพุงถึงจุด
สูงสุดเปนประวัติการณ
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
1994 Business trade 
rocketed to unprecedented 
highs in The stock 
exchange of Thailand

BTNC 2537
19 พฤศจิกายน 
บูติคนิวซิตี้ฯ เดินหนา
ขยายชองทางธุรกิจและ
เปลี่ยนจากบริษัทรับ
อนุญาตเปนบริษัทมหาชน 
เลขทะเบียนบริษัท 
0107537001731 ดวยทุน 
จดทะเบียน 250 ลานบาท 
พรอมทั้งขยายจุดขาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ
และเปดธุรกิจออกแบบ
และผลิตเคร่ืองแบบให
กับองคกรระดับประเทศ

THAILAND
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 22
1996 General Chavalit 
Yongchaiyudh, 22nd 
Prime Minister.

THAILAND
  พลเอก สุจินดา 
คราประยูร 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 19
  เหตุการณพฤษภาทมิฬ
  นายอานันท 
ปนยารชุนนายก 
รัฐมนตรีสมัยที่ 2
  นายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 20
1992 General Suchinda 
Kraprayoon, 19th 
Prime Minister.
  Black May incident.
  Mr.Anand Panyarachun,
Prime Minister,(second 
term).
  Mr. Chuan Leekpai, 
20th Prime Minister.

BTNC 2535
เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด JOUSSE

2540

2544
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จอรจ ดับเบิลยู.บุช 
ประธานาธิบดีคนที่ 43
ของสหรัฐอเมริกาเกิด
กอการราย 11 กันยายน
2001 George W. Bush, 
43rd U.S. President. 
9/11 terrorist attack.

THAILAND
พันตำรวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
คนท่ี 23
2001 Police Lieutenant 
Colonel Thaksin 
Shinawatra, 23rd Prime 
Minister

THAILAND
  วิกฤติการณเงินลอยตัวคาเงินบาท
  วิกฤตตมยำกุง
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ขอรับความชวยเหลือจาก IMF นโยบาย
ฟนฟูเศรษฐกิจประเทศ
ปด 56 สถาบันการเงิน
1997 Financial crisis.
The Baht was floated.
  Tom Yum Kung crisis.
  Mr.Chuan Leekpai resumed
the premiership.
  Thailand requested IMF assistance.
  Policy implemented to recover the 
economy. 56 financial institutions 
were closed down.

2534 2536 2538

2535 2537 2539
THAILAND
ธุรกิจดานการคาพุงถึงจุด
สูงสุดเปนประวัติการณ
ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
1994 Business trade 
rocketed to unprecedented 
highs in The stock 
exchange of Thailand

BTNC 2537
19 พฤศจิกายน 
บูติคนิวซิตี้ฯ เดินหนา
ขยายชองทางธุรกิจและ
เปลี่ยนจากบริษัทรับ
อนุญาตเปนบริษัทมหาชน 
เลขทะเบียนบริษัท 
0107537001731 ดวยทุน 
จดทะเบียน 250 ลานบาท 
พรอมทั้งขยายจุดขาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ
และเปดธุรกิจออกแบบ
และผลิตเคร่ืองแบบให
กับองคกรระดับประเทศ

THAILAND
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 22
1996 General Chavalit 
Yongchaiyudh, 22nd 
Prime Minister.

THAILAND
  พลเอก สุจินดา 
คราประยูร 
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 19
  เหตุการณพฤษภาทมิฬ
  นายอานันท 
ปนยารชุนนายก 
รัฐมนตรีสมัยที่ 2
  นายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 20
1992 General Suchinda 
Kraprayoon, 19th 
Prime Minister.
  Black May incident.
  Mr.Anand Panyarachun,
Prime Minister,(second 
term).
  Mr. Chuan Leekpai, 
20th Prime Minister.

BTNC 2535
เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด JOUSSE

2540

2544
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2545 2550 2552

2549 2551 2554

2555

WORLD
บารัก โอบามา 
ประธานาธิบดี คนท่ี 44
2009 Barack Obama, 
44th U.S. President.

BTNC 2555
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา 
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
และไดขยายธุรกิจนำเขาสินคา
จากตางประเทศพรอมผลักดัน
แบรนดสินคาภายในเครือใหเกิด
การเติบโตในชองทางธุรกิจออนไลน
  ไดขยายฐานการขายไปยัง
ประเทศมาเลเซีย

BTNC 2545
เร่ิมดำเนินธุรกิจแบรนด 
STEPHANIE และ 
UNIFORM 
SPECIALIZER

BTNC 2550
เริ่มดำเนินธุรกิจ
แบรนด GSP

WORLD
ราคาน้ำมันโลกสูงสุด
2006 Highest global 
oil prices.

THAILAND
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนท่ี 28
2011 Miss Yingluck Shinawatra, 28th  Prime Minister

WORLD
  วิกฤตการณการเงินโลก
  เกิดวิกฤตสินเช่ือ
ซับไพรมในสหรัฐอเมริกา
2008 World financial 
crisis.
  Subprime mortgage 
crisis in USA.

THAILAND
  เกิดรัฐประหาร โดย 
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
  พลเอก สุรยุทธ 
จุลานนท นายกรัฐมนตรี 
คนท่ี 24 นโยบายพ่ึงพา 
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2006 General Sonthi 
Boonyaratglin staged
a coup d’etat.
  General Surayud 
Chulanont, 24th Prime 
Minister, implemented 
the policy of self-reliance 
in accordance with the 
Sufficiency Economy 
principle.

WORLD
เกิดมหาอุทกภัย
เกิดแผนดินไหวและสึนามิท่ีญ่ีปุน
2011 The Great Floods.
Earthquakes and Tsunami hit Japan.

THAILAND
  นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25
  นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 26
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
2008 Mr.Samak Sundaravej, 25th Prime Minister.
  Mr. Somchai Wongsawat, 26th Prime Minister.
  Mr. Abhisit Vejjajiva, 27th Prime Minister.

BTNC 2551
ขยายฐานการขายไป
ยังตลาด AEC 
โดยเร่ิมท่ีประเทศพมา

BTNC 2554
นำเขา ADOLFO DOMINGUEZ จากประเทศสเปน
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BTNC 2560
รวมเปนเจาภาพบำเพ็ญ
กุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

THAILAND 
  ปฏิบัติการปด
กรุงเทพฯ เหตุการณ
รัฐประหาร โดย คสช.
  พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 29 
2014 Operation 
Shutdown Bangkok. A 
military coup 
launched by National
Council for Peace and 
Order.
  General Prayut 
Chan-o-cha, 29th Prime 
Minister.

BTNC 2557
ขยายฐานการขายไป
ยังประเทศเวียดนาม 

2550 2552

2549 2551

2557 2560 2562

2559 2561
AROUND
THE WORLD
กาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2016
ASEAN Community

BTNC 2559
นางประวรา เอครพานิช 
ดำรงตำแหนง 
กรรมการผูจัดการ
  ขยายฐานการขาย
ไปยังตลาด AEC
ท่ีประเทศลาว

BTNC 2561
สรางสรรคกางเกงโจง
กระเบน J PANTS 
และ THAI JONG 
เปนชุดไทยยุค 4.0
  นางประวรา เอครพานิช 
ขยายชองทางธุรกิจ
เปดราน AMAZE  
(เอ-เมส)

BTNC 2562
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ใหนโยบาย 
แตงตัวสวย...มีความสุข..สุขภาพดี...ทุกวาระโอกาส 
และการตลาดท่ีรูจักรูใจผูบริโภค  ตามวิสัยทัศนในการขยายฐานลูกคา
800,000 คน ภายใน 3 ป
  ปแหงการเปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกสูยุคดิจิทัลเต็มตัว  บริษัทฯ 
ดำเนินธุรกิจแบบ Omni Channel เนนขยายการตลาด 4.0 
ไปยังชองทางออนไลนใหเข็มแข็งข้ึน ท้ังทางดานเน้ือหา, ทีมแอคมิน, 
การบริการจัดสงท่ีมีความรวดเร็วและแมนยำ โดยดำเนินการขนาน 
ไปกับจุดขายออฟไลน 153 แหง
  เนนการจัดสัมมนา-อบรม เจาหนาที่สำนักงานและพนักงานขาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทันกระแสสังคม
  นำคารแรกเตอร “MIMI” มาสรางสรรคเปนสินคาเพ่ือในโอกาสตางๆ 
เชน Shopping Bag ใชคุม ใชไดนาน ชวยลดขยะใหโลก
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Boutique Newcity Puclic Company Limted is
the first company in Thailand manufacture and 
retail ready-to-wear garments form the vision of
Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya who believed 
that ready-to-wear garments would be essential for 
women in a developed country to becom executives 
and professionals. They would also help impeove their 
characters and save time. The concept of making 
these ready-to-wear outfits has been developed form 
the idea in the United Kingdom and United States, 
and adjusted to suit Thai women’s shapes and size. 
The first shop, under the name of Boutique Newcity, 
was opened on Surawong Road. It was well received 
and recognized by the general public as being the leader 
of Thai women’s fashion in Thailand. This later led to 
opening of 2 more shops in Ploenchit, Siam Square.

1 January 1974, Boutique Newcity Company Limted 
was started with registered capital of 4,000,000 Baht 
under the guidance of Dr.Thiam Chokwatana , father 
of Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya, who saw the 
commitment and potential of thailand’s garment 
industry Dr.sirina took the helm of the company whith 
honesty and creativity, thus helped the business to 
grow and expand to international recognition. The 
company was eventually earned confidence by 
popular brands form France tomanufacture and retail 
products under their logos.

6 October 1987, Boutique Newcity Company was 
registered in the Stock Exchange of Thailand (SET), 
making it the first fashion garment company to be 
registered as a licensed company in the SET.

19 November 1994, it was changed form licensed 
company to public company limited status, under
the registered number 0107537001731 and with 
registered capital of 250 million Baht. The company 
expanded its retail outlets nationwide and started
the business on design and manufacturing of uniforms 
for national – level organizations.

HISTORY

11

Boutique Newcity Puclic Company Limted is
the first company in Thailand manufacture and 
retail ready-to-wear garments form the vision of
Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya who believed 
that ready-to-wear garments would be essential for 
women in a developed country to becom executives 
and professionals. They would also help impeove their 
characters and save time. The concept of making 
these ready-to-wear outfits has been developed form 
the idea in the United Kingdom and United States, 
and adjusted to suit Thai women’s shapes and size. 
The first shop, under the name of Boutique Newcity, 
was opened on Surawong Road. It was well received 
and recognized by the general public as being the leader 
of Thai women’s fashion in Thailand. This later led to 
opening of 2 more shops in Ploenchit, Siam Square.

1 January 1974, Boutique Newcity Company Limted 
was started with registered capital of 4,000,000 Baht 
under the guidance of Dr.Thiam Chokwatana , father 
of Dr. Sirina Chokwatana Pavarolarvidya, who saw the 
commitment and potential of thailand’s garment 
industry Dr.sirina took the helm of the company whith 
honesty and creativity, thus helped the business to 
grow and expand to international recognition. The 
company was eventually earned confidence by 
popular brands form France tomanufacture and retail 
products under their logos.

6 October 1987, Boutique Newcity Company was 
registered in the Stock Exchange of Thailand (SET), 
making it the first fashion garment company to be 
registered as a licensed company in the SET.

19 November 1994, it was changed form licensed 
company to public company limited status, under
the registered number 0107537001731 and with 
registered capital of 250 million Baht. The company 
expanded its retail outlets nationwide and started
the business on design and manufacturing of uniforms 
for national – level organizations.

HISTORY



12

2008, Business extension into Myanmar. Then 
importbusiness  of overseas fashion, ADOLFO 
DOMINGUEZ from Spain in 2011.

2012, Mr. Panitarn Pavarolavidya, Chairman, 
imported merchandise business has been expanded, 
together with pushing for growth of the group 
in-house brands through online retail channels 
business extension into ASEAN markets. (Malay-
sia, Vietnam, Laos) in 2012-2016. And last year, 
Boutique Newcity Company was co-hosting in a 
merit-making ceremony dedicated to the late King 
Bhumibol Adulyadej.

Now, Mr. Panitarn Pavarolarvidya introduced 
the policy of “Dress Up…Be Happy…Stay 
Healthy…for every occasion” and marketing 
strategy that was rooted in consumer insights for 
the vision to bring 800,000 customers into the 
Company’s customer base within three years. 

2019 was the Year of Change with the Company 
transitioning from the analogue era to the digital 
age. During the past year, the Company embraced 
the Omni-Channel approach and focused on 4.0-era 
marketing. A strong emphasis was placed on online 
channels in terms of content, admin team, and fast 
& accurate delivery while still operating 153 offline 
stores. The Company focused on organizing 
seminars and training for office staff and sales staff 
so as to increase their work efficiency and their 
ability to keep pace with trends. The Company used 
“MIMI” character for the production of products on 
many occasions. For example, MIMI Shopping Bag 
was launched to reduce garbage on the Earth.

2018, The Company created loincloth-style J PANTS 
and THAI JONG pieces as Thailand 4.0-era attire. 
Mrs. Pravara Ekaraphanich expanded the Company’s 
business further with the launch of A’MAZE outlets.
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พ.ศ. 2562 เปนปที่ตองเดินหนาสูดวยปญญาและลูกเลน 
คณะผูบริหารจึงมีนโนบายมุงพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้ง
สวนปฏิบัติการในสำนักงานและจุดขายตางๆ ใหมีความรูและ 
ทักษะเพ่ิมข้ึน พรอมกับเรียนรูในเร่ืองใหมๆ  ในกระแสสังคม 
และโลกยุคปจจุบันเพ่ือท่ีจะไดส่ือสารกับลูกคาไดทันเหตุการณ 
โดยมีการจัดหลักสูตรขึ้นมากมาย ทั้งในสำนักงานใหญ 
และนอกสถานที่ไดลองปฏิบัติจริงโดยผูทรงคุณวุฒิหลาก
หลายสาขา อาทิ  Think out of the box ออกจากกลอง 
อยางสรางสรรค, เทคนิคการเลาเรื่อง Story Telling, 
พลิกความคิด...ชีวิตเปล่ียน, แชรกลยุทธกรณีศึกษามามาไขเค็ม, 
เทคนิคแตงหนาเสริมบุคลิก ฯลฯ รวมถึงเปนการเสริมสราง 
ความผูกพันระหวางบริษัท-ผูบริหาร-พนักงาน

พัฒนาบุคลากร

BTNC SEMINAR

BTNC SEMINARS for Human Resource Development. 
It took both wisdom and gimmicks in driving
the Company’s business operations in 2019. The 
Management thus had the policy to develop the 
potential of employees who worked at office or points 
of sale. The development focused on equipping staff 
with additional knowledge and skills. Employees 
were updated about trends and latest situations so 
that they could keep pace with what were going on 
and communicated efficiently with customers. Many 
seminars and courses were organized both at the 
Company’s head office and elsewhere. Speakers 
were experts from various fields. 

Among these seminars were “Think out of the Box” seminar, “Storytelling” seminar, “Change Your Perspective, Change 
Your Life” seminar, “Strategy Sharing: Case Study of Salted Egg Instant Noodle” seminar, and “Makeup Techniques 
for Better Look”. These seminars tightened the ties between the Company and its executives/staff too.
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MIMI X Amaze was the strategy to associate a 
character with products for easier association with 
consumers. Chosen for this strategy was “MIMI” 
character, a fashionista who hardly smiles. Available 
at A’MAZE outlets under the strategy was MIMI X 
A’MAZE Shopping Bag. Boasting a big weight 
capacity, this bag was durable and reusable. Its 
production was based on the “Make One Bag 
Well-Worth” reuse theme. MIMI character was also 
integrated into Mimi x GSP collection. Designed for 
a street look, this collection drew inspirations from 
fun trips across Japan. Items in the collection 
featured the combination of Japan’s traditional and 
anime cultures. Their fabric patterns were inspired by 
Olympic games. A mother and two daughters from 
Supanaree Family put on Mimi x GSP pieces for the 
collection’s fashion shoots, sending a message across 
that these designs were bold and beautiful for people 
of all ages.

กลยุทธการนำคาแรกเตอรมาเชื่อมโยงกับสินคา เพื่อ 
การเขาถึงผูบริโภคไดงายข้ึน โดยนำคาแรกเตอร ”MIMI” 
สาวยิ ้มยากผู หลงรักงานแฟชั ่น มารวมกับสินคาที ่มี
จำหนาย ในราน A’MAZE (เอ-เมส) เชน มีม่ีชอปปงแบค 
รุน MIMI X A’MAZE กระเปาใสของไดจุ ใชหลายคร้ัง
และใชไดนาน โดยยึดแนวคิดรีย ูส “1 ใบใชใหค ุ ม”
รวมถึง คอลเลกช่ันพิเศษ Mimi x GSP ในสไตลสตรีทลุค
ท่ีขย้ำความสนุกของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ น ทั้ง 
วัฒนธรรมดั้งเดิมและอนิเมะ  แถมดวยลายผาที่ไดรับ 
แรงบันดาลใจ จากอีเวนทระดับโลกโอลิมปก ซึ่งงานนี้
ได 3 แมลูกแหงบานศุภนารีมาใสถายแฟชั่นดวย  
ขอบอกวาสวยซาไมจำกัดอายุ
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A`MAZE YOURSELF
มหัศจรรยในหัวใจคุณ

A`MAZE YOURSELF A’MAZE MULTILIFESTYLE 
SHOP, which serves people of all dressing styles 
and lifestyles with aim to bring them together for 
fun and fulfilling experiences, organized “Amaze 
yourself fashion talk” to expand the horizons of 
everyone. Four Guest Speakers joined the stage to 
share their inspirational views towards life so that 
the audience gained the courage to try something 
new and embrace changes. These speakers were 
iron-lady singer Saowalak “Amp” Leelabut, 
Napaporn “DJ Aoy” Trivitwareegune of Club 
Friday, Nitcharee “Nong Than” Peneakchanasak 
whose life changed because of an MRT accident in 
Singapore, and Dr. Pariyasut “Mor Gamyui” 
Intasuwan. Held at BITECT Bangna, the event 
included a special fashion show. On stage was model
Stella Malucchi and more. The show communicated 
that no matter who you were, you could be beautiful 
and happy with the Autumn/ Winter 2019 collections 
of Guy Laroche, GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL.

A’MAZE (เอ-เมส) MULTILIFESTYLE SHOP 
รานท่ีรวมคนท่ีหลากหลายท้ังการแตงตัว การใชชีวิตท่ีมีท้ัง
ความเหมือนและแตกตางท่ีพรอมจะเติมเต็มซ่ึงกันและกัน 
อยางสนุกสนาน ไดจัดงาน “Amaze yourself fashion talk” 
เพื่อใหทุกคนไดเปดโลกทัศนใหม ซึ่งไดรับเกียรติจาก
4 Guest Speakers มาถายทอดแรงบันดาลใจมุมมองการ 
ใชชีวิตในแงมุมตางๆ พรอมใหคุณไดกลาลองกลาเปล่ียนแปลง 
โดยเร่ิมจากพ่ีแอม เสาวลักษณ นักรองสาวดอกไมเหล็ก 
ดีเจออย-นภาพร จาก Club Friday นองธันย-ณิชชารีย 
สาวนอยพลิกชะตาจากอุบัติเหตุรถไฟฟาที่สิงคโปร และ 
คุณหมอแกมยุย พญ.ปริยสุทธิ์ พรอมกับชมแฟชั่นโชว
ชุดพิเศษ โดยนางแบบและแขกรับเชิญ อาทิ สเตลลา มาลูก้ี 
ฯลฯ ที่สื่อถึงไมวาคุณจะเปนใครคุณก็แตงตัวสวยไดอยาง 
มีความสุขกับคอลเลคชั่น Autumn/ Winter 2019 
จากแบรนด Guy Laroche, GSP, JOUSSE, C&D, 
LOFFICIEL ณ ไบเทค บางนา
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A’MAZE, which knows consumers’ hearts, 
marked the International Women’s Day 2019 with 
A’MAZE OPEN HOUSE BTNC OPEN HEART” 
event in line with Boutique Newcity Public Company 
Limited’s attention to women in all professions. 
The event invited “more than 100 women” to
visit A’MAZE multilifestyle shop and joined a 
discussion on their views toward various dressing 
styles and lifestyles to share their inspirations that 
encouraged everyone to have the courage to try 
something new and confidence in dressing up and 
being happy. The event was held at A’MAZE 
outlet on Siam Square Soi 2.

The event was a success, with female participants 
sharing their taste and their fashion value. In 
conclusion, the event found that participating 
women had accorded importance to dressing well 
on every occasion to enhance their appearance. 
Their choices of clothes focused on functionality 
and details that had functional value. If women 
found the right style and had the confidence to mix 
and match, they would happily enjoy favorite, 
functional clothes. Such findings resonated with 
Boutique Newcity’s vision of “Dress Up…Be 
Happy…Stay Healthy…for every occasion”

รูจักรู  ใจ

ในโอกาสวันสตรีสากล บมจ. บูติคนิวซิต้ี  ไดใหความสำคัญ 
กับสุภาพสตรีทุกสาขาอาชีพจึงจัดโครงการ
“A’MAZE OPEN HOUSE BTNC OPEN HEART” 
ชวนผูหญิงกวา 100 ทาน เย่ียมชม A’MAZE 
มัลติไลฟสไตลชอป พรอมกับรวมกิจกรรมเปดใจแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นถึงสไตลการแตงตัวและการใชชีวิตในอาชีพ
ตางๆ เพื ่อสราง แรงบันดาลใจใหทุกคนกลาคิด
กลาลอง และมีความม่ันใจกับ การแตงตัวสวย มีความสุข
ณ A’MAZE สยามสแควร ซอย 2
 
งานนี้ไดรับการตอบรับและประสบความสำเร็จอยางดี 
ขอสรุปจากการไดพูดคุยกับเหลาสุภาพสตรี นอกเหนือ
จากรสนิยมความชอบสวนตัว  ตางใหความสำคัญกับ 
การแตงกายใหถูกตองตามวาระ เหมาะสมกับโอกาส 
เพื่อใหการแตงตัวนั้นออกมาดูดี สงเสริมบุคลิกภาพ 
และเสื้อผาที่ใสตองมีฟงกชั่นตางๆ หรือแมกระทั่งดีเทล
เล็กๆ นอยๆ ชวยเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติหนาที่ใน 
แตละวันเราเชื่อวาหากคุณหาสไตลเฉพาะเหลานั้น
เจอและกลาที่ จะนำมามิกซแอนดแมทซกัน จะได
เครื่องแตงกายที่ตอบโจทย ในการใชชีวิตถือเปน
จุดตอยอด ดังวิสัยทัศนของบูติคนิวซิตี้ฯ ที่วา
“แตงตัวสวย สุขภาพดี มีความสุข ในทุกวาระโอกาส”
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LOVE MOM STORY was a composition contest on the theme of mothers. Participants joined the contest 
for a chance to win royally-granted trophies. Held to celebrate the 87th birthday anniversary of HM Queen 
Sirikit the Queen Mother on 12 August 2019, which was also the National Mothers’ Day, the Love Mom 
Association in collaboration with Boutique Newcity held the “Love Mom Story” contest. Up for grabs were 
plaques of honor from HM Princess Maha Chakri Sirindhorn. In support of the contest, the Love Mom Story 
Workshop was held at BITEC Bangna. Speakers for the workshop shared Film-Style Storytelling techniques. 
The Love Mom Association chose “Mom’s Sewing Machine” as the winner from the individual category and 
“Mom is the Giver” as the winner from educational-institute category. The winning entries were developed 
into short films to promote conscience and gratefulness.

LOVE MOM STORY
เรียงความเลาเร�องแม ชิงถวยพระราชทานฯ

เนื ่องในวโรกาสที ่สมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิต ิ ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ทรงเจร ิญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 และเปนอีกหน่ึงวันท่ี 
ชาวไทยใหความสำคัญ เพราะเปนวันแมแหงชาติ ทางสมาคมรักแม รวมกับ บจม. บูติคนิวซิต้ี  จึงจัดกิจกรรมประกวด
เรียงความ “Love Mom Story เลาเร่ืองแม” โลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมประกวดเรียงความดังกลาว ภายในงานจึงจัดใหมีการสัมมนา 
เสริมสรางความรู Love Mom Story Workshop จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนการแชรเทคนิคการเลาเรื่องและ 
ไอเดียการสรางหนังส้ัน แบบStory Telling ณ ไบเทค บางนา  โดยทายท่ีสุดทางสมาคมฯ ไดคัดสรรผลงานเรียงความ 
2 เร่ือง ในประเภทบุคคล ไดแก เร่ืองจักรของแม และประเภทสถาบันการศึกษา ไดแก เร่ืองแมคือผูให  มาสรางสรรค 
เปนหนังส้ันคุณธรรมในการรณรงคปลูกจิตสำนึกและความกตัญู
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Founded by world-class designer Mr. Guy Laroche, this 
brand exemplifies elegance. Its collections, no matter 

where they are released, share the same standards of 
neat cutting and flattering designs. The brand’s 

well-selected fabric texture and outstanding patterns 
give wearers of its designs an elegant, beautiful and 
modern look based on French concept. This leading 
international fashion brand stands out for its elegant 

pieces, which boast both functionality and neat 
sewing/cutting. Wearers look elegant and well-dressed 

with Guy Laroche. True to Working Icon concept

SHAPE UP JACKETS makes waistline appear 
thinner and both shoulders and back more straightened up. 
Wearers thus look great. Its innovative fabric texture is 
also easy to clean and definitely does not gather dust.

LIGHT LINEN  Light Linen Collection, meanwhile, 
offers light thin fabric and cool, comfortable wear.

Made of natural fabrics, every piece in this collection is
breathable. The more ironed, the glossier it becomes.

Recommend!

Mr. Guy Laroche ดีไซเนอรแบรนดแฟชั่นระดับโลกที่มี 
เอกลักษณของงามสงา  ดวยคอลเลคช่ันเส้ือผาท่ีมีมาตรฐาน 
เดียวกันทั่วโลก เนนคัตติ้งเนี๊ยบเสริมบุคลิกภาพ 
ผสานการคัดสรรเนื้อผา และลวดลายที่โดดเดนชัดเจน 
ทำใหผูสวมใสสงา งดงามทันสมัยตามแบบฉบับสไตลฝร่ังเศส 
แบรนดแฟชั่นชั้นนำระดับโลก โดดเดนดวยดีไซน
เรียบหรู อันเปนเอกลักษณ เนนการออกแบบที่ทำให 
ชีวิตของคุณใหดีขึ้นจากฟงกชั่นการใชงานตางๆ 
ตัดเย็บอยางปราณีตทำใหผูสวมใสมีบุคลิกภาพดีภูมิฐาน
เหมาะสมกับการเปน Working Icon

LIGHT LINEN
Collection

บางเบา ใสสบาย
ไมรอน ทอจาก
เสนใยธรรมชาติ 

ระบายอากาศไดดี  
ยิ่งรีดยิ่งขึ้นเงาสวย

SHAPE UP JACKET
แจ็คเก็ตมหัศจรรย 'เก็บเอว ไหลตั้ง หลังตรง 
เสริมบุคลิกสงางาม เนื้อผานวัตกรรมใหม 
ไมเกาะฝุนความสะอาดงาย
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CLASSY VELVET LACE presents 
velvet-and-lace items. As premium velvet is 
sewn into fabric, these pieces promise a 
more comfortable wear.

60s ROSE PRINT, meanwhile, features pink 
rosy patterns on fine black muti-chiffon 
fabric. This special print perpetuates a 
smashing sweet look every single day.

Recommend!

CLASSY VELVET LACE
เปดตัวคอลเล็คชั่นกับไอเทมผาลูกไมทอลายกำมะหยี่ 
สุดยอดนวัตกรรมงานลูกไมที่ชวยเพิ่มความสบายขณะ
สวมใสโดยการทอแทรกกำมะหย่ีเกรดพรีเม่ียมลงบนเน้ือผา

60s ROSE PRINT
ลายพิมพดอกกุหลาบโทนชมพูบนเนื้อผามัลติชีฟองสีดำ
เนื้อละเอียด สรางลุคหวานเนี้ยบ พรอมสวยไดทุกวัน

มาดมั่นในลุคนักบริหารที่มีความสามารถเปนที่ยอมรับ
ในสังคม  เมื่อสวมใสแลว มีทั้งความหรูหราและภูมิฐาน   
พิถีพิถันในทุกรายละเอียด  สะทอนบุคลิกภาพของผูนำ 
ไดชัดเจนในทุกงานพิธีการ

LOF-FI-CIEL gives the look of confident and 
well-respected executives. Exuding luxury and 
elegancy, the brand’s designs boast neat details 
and unfailingly accentuate the leaderships of their 
wearers at every official function.
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Fulfills the hearts of active female travelers,
as it blends health innovations into tasteful
attire for GSP Sport that serve comfortable
wear. Its GSP Professional, meanwhile,
delivers a dapper look for every workday.

COOL SHIRT CITY by GSP comes with a
unique fabric motif and design that

suits every female shape.

YOUNG DENIM JEANS, proves outstanding for
being breathable, light and elastic

for day-long comfortable wear.

MAGIC JEANS is great at tightening belly and hips.
No heat and sweat is trapped in its texture.

Recommend!

เติมเต็มความสุขสำหรับสาวผูรักการเดินทาง
ที่กระฉับกระเฉง โดยรังสรรคคอลเลคชั่นที่ดึง 
ความสวยงามของงานศิลปะมาผสานนวัตกรรมดูแล
สุขภาพของผูสวมใส GSP Sport จึงเปนชุดท่ีสวมใส
สบายทุกการเคล่ือนไหว  และ GSP Professional  
เปนชุดสวยเฉียบทุกรายละเอียดทุกวันทำงาน

COOL SHIRT CITY 
ผาลวดลายเอกลักษณ

เฉพาะตัวออกแบบพิเศษ
เพื่อรองรับผูหญิงได

ทุกรูปราง

YOUNG DENIM 
กางเกงยีนสขาหายใจได 

ยืดหยุนเบาสบาย
ไดตลอดทั้งวัน

MAGIC JEANS 
กางเกงยีนสเก็บหนา
ทอง กระชับสะโพก 
ระบายความรอน 
ไมเก็บเหงื่อ
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DAY TO NIGHT STYLE
พรอมคอมพลีทลุค “สวยเอาอยูทั้งวัน” 
ดวยไอเทมที่แตงไปทำงานก็ได แตงไปออกงานตอก็เริ่ด

DAY TO NIGHT STYLE
“Be Beautiful All Day” is possible as Jousse 
items are stunning not just for work but also 
for evening functions.

Recommend!

“เสื้อผา” สำหรับผูหญิงยุคใหม ที่มีแนวคิด 
Positive Thinking 

สามารถสรางสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิต 
สวนตัวไดอยางสนุกสนานและมีสีสัน 

ตามไลฟสไตลแฟชั่นที่หลากหลาย ใหม ผานการ 
mix & match กันไดอยางลงตัวทุกการทำงาน

A contemporary brand for modern women, 
shines with Positive Thinking concept for 
colorful, fun work-life balance. Featuring 
clothes in various fashion styles, the 

brand presents its designs as perfect mix 
& match. Each combination looks great.
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clothes in various fashion styles, the 

brand presents its designs as perfect mix 
& match. Each combination looks great.
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ทาพิสูจนใสแลวเย็น
เน้ือผาลินินพรีเม่ียม ผลิตจากเสนใยธรรมชาติเน้ือเนียนละเอียด 

ทำใหใสสบาย ไมระคายผิว แถมยังระบายอากาศไดดีเย่ียม 
ราวกับเน้ือผาหายใจได
ทาพิสูจนใสแลวผอม 

กางเกงยีนสทรงสวยดวยการตัดเย็บสุดพิเศษที่จะชวยยกกระ
ชับ และปรับเรียวขาใหดูเรียว

DARE TO TRY! IMMEDIATELY SLIM
features flattering jeans that magically

make their wearers’ legs appear slimmer

DARE TO TRY! STAY COOL, premium-linen pieces. 
Made of natural fiber, fabric is fine in texture. It 

is also breathable and free from any irritant.

Recommend!

C&D (Classic and Difference)
แบรนดเสื้อผาสำหรับสาวรักษสิ่งแวดลอม 
การผสมผสานระหวางรูปแบบเสื้อผาที่ทันสมัย 
รูปทรงที่ชวยในการเสริมสรางรูปรางใหดูดีขึ้น 
เขากับผาที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวจากเสนใยธรรมชาติ 
ที่เปนมิตรกับทั้งผูสวมใส และสิ่งแวดลอม

C&D (Classic and Difference) is the brand for 
environmentally-friendly women. Contemporary 
outfit by this brand boasts body-flattering 
patterns and great fabrics, which are made of 
natural fiber. Its choices of fabrics therefore 
are gentle to the nature as well as wearers.
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ชุดทำงานที่ดูแลรักษางายเนนความเรียบรอย
แตมีความสมารท ตัดเย็บไดมาตรฐาน

ให Working Women  ไดมิกซแอนดแมกซ 
ใสสวยดูสุภาพในทุกวาระโอกาส

Easy-to-maintain work clothes that 
emphasize neatness but smart, known 
for its reputable tailoring and ideal for 

working women to be mixed and 
matched, giving you a beautiful and 

polite look at every occasion.
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Adolfo Dominguez ดีไซนเนอรแบรนดคุณภาพ
จากประเทศสเปนโดงดังจากการออกแบบ

เสื้อผาสุภาพบุรุษของ Mr. Adolfo Dominguez 
ผูปฏิวัติแฟชั่นภายใตแนวคิด WRINKLES ARE 
BEAUTIFUL หรือ ความสวยงามของรอยยับ 

เปนการใหความสำคัญกับความงาย เนนความสวยงาม
จากเนื้อแทของวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและ
ไมทำลายสิ่งแวดลอม เสริมลุคผูสวมใสใหดูดี
กับคอลเลคชั่นเสื้อผาที่บงบอกความเปนตัวตน

คนรุนใหมที่ตองการความเรียบงายแตดูดี

Mr. Adolfo Dominguez, a quality fashion designer 
from Spain, famous for menswear, is a fashion 
revolutionist who came up with the concept of 

WRINKLES ARE BEAUTIFUL, meaning the beauty 
of wrinkles is the focus on simplicity while 

emphasizing beauty from the essence of natural and 
non-destructive materials, enhancing the look of the 
new-gen wearers that value simplicity and neatness.
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สรางความเปนเอกภาพใหกับองคกรของคุณอยาง
มีสไตลดวยชุดยูนิฟอรมจาก Uniform Specializer
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ไดสรางสรรค
Uniform Specializer แผนกที่มีความชำนาญพิเศษ
ดานการออกแบบตัดเย็บยูนิฟอรมใหกับหลากหลาย
องคกรโดยมีบริการท้ังการออกแบบ และการตัดเย็บ
ที่มีขนาดใหเลือกสวมใสมากมายหมดปญหาเรื่อง
รูปราง การออกแบบ (Design) : การออกแบบของ
Uniform Specializer จะอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษา
ภาพลักษณองคกร ซ่ึงรวมถึงโลโก สโลแกน ไอคอน
ตางๆ ลักษณะการดำเนินการ สถานที่ใหบริการ
ไปจนถึงวิสัยทัศนและวัตถุประสงคขององคกรอยาง
ละเอียดและทำความเขาใจอยางลึกซึ้ง จากนั้นจึง
สรางสรรคออกมาเปนองคประกอบตางๆ ตั้งแต
สีสันที่เหมาะสม แพตเทิรน เนื้อผา การตัดเย็บ
รูปทรง รวมไปถึงการเลือกใชองคประกอบเสริมอยาง
ผาพันคอ เนคไท เข็มขัด กระเปา การออกแบบของ
เราจะชวยใหพนักงานมีความภูมิใจ มั่นใจในองคกร
และกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็เพ่ือสรางภาพลักษณองคกรใหมีความเปนเอกภาพ
มีความเปนมืออาชีพสรางความประทับใจใหกับคูคา
ทางธุรกิจ การตัดเย็บท่ีมีขนาดใหเลือกอยางหลากหลาย
(Tailoring): Uniform Specializerมียูนิฟอรมหลากหลายขนาดใหเลือกตามรูปรางของผูสวมใสซึ่งรวมถึงความตองการ
เฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป คุณภาพชั้นเลิศและการจัดสงที่ตรงเวลาคือ จุดแข็งของเราที่สรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับลูกคามาอยางตอเนื่อง

บริการ

ออกแบบ
เพ่ือใหชุดเคร่ืองแบบเกิด
เอกลักษณและเอกภาพ 
สรางกำลังใจทีมเวิรค  

เหมาะสมกับการทำงาน

ผลิต
ทุกช้ินผลิตดวยความต้ังใจ 
ผสานเทคโนโลยีการตัด
ดวยคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
ถูกตองและแมนยำท่ีสุด

จัดสง
สถานท่ีจะถูกบันทึกใน
ระบบเพ่ือนำไปจัดสินคา
ตามรายช่ือและสถานท่ี
สงไดถูกตองและรวดเร็ว

บริการ
กอนและหลังการขาย 
ในระบบออฟไลน
และออนไลน 

โดยแยกเฉพาะบุคคล
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งานระบบ

ระบบสั่งซื้อสินคาสำหรับองคกรแยกในระดับ
แผนก-สาขาเพื่อความสะดวกในการจัดสงและ
วางบิลทำใหสามารถสั่งเพิ่มเติมเมื่อ
มีพนักงานใหมเขามา

CORPORATE DIVISION ORDER

ระบบประเมินไซสใหเขากับสรีระที่มีความหลากหลาย

XISO SIZING SYSTEM

ระบบการผลิตและขบวนการจัดการจัดยูนิฟอรมให
พนักงานทีละคนเปนชุดพรอมติดชื่อลูกคาและสาขาที่จะ
สงยูนิฟอรมทั้งนี้เพื่อสะดวกในการสงมอบใหแกพนักงาน

ONE BY ONE PICK & PACK

บริการรับสั่งตัดเพิ่มเติมดวยระบบสั่งซื้อเครื่องแบบเปน
รายบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง

WWW.BTNCONLINESTORE.COM
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Unify your organization through stylish and tasteful uniform branding. Boutique Newcity Public Company
Limited has created a highly established unit specializing in the design, cut and sewing of up-to-date uniforms
for a variety of organizations under the brand Uniform Specializer. Uniform Specializer provides two 
convenient services. 

Design : Uniform Specializer studies the branded corporate image including icons, logos, slogans, business 
operations, locations of service, and the futurevision and objectives of the client’s organization. Based on this
in-depth analysis, appropriate color schemes, patterns and textures, cuts and forms,as well as complimenting 
accessories are proposed. Accessories includestylish scarves, neckties, belts, and bags to foster pride, 
confidence, and enthusiasm about the employees’ organization and duties, overall enhancing the organization’s 
image and impression on clients. Tailoring : Uniform Specializer provides a wide range of sizes to complimentan 
array of physiques for the client’s specific needs within their organization. Exceptional quality and punctual 
delivery are upheld to ensure maximum customer satisfaction.
 

OUR SERVICE

DESIGN PRODUCTION DELIVERY SERVICES
To create a uniform 

that displays 
uniqueness and unity, 
to build teamwork and 
is suitable for work.

Every piece is produced
with care while 

applying the use of 
computer cutting 
technology to 

produce with the 
highest accuracy.

The locations will be 
recorded in the system 
according to each 

individual listing, so the 
products will be 

delivered with speed 
and accuracy.

Before and after 
sales, offline and 
online systems to 

individuals.

XISO SIZING SYSTEM

A system for evaluating the sizes of the body
that are applicable with the various body shapes.

A product ordering system for organizations
that records orders from specific departments
or branches, making it quick and convenient
for futurebilling,even with new employees
coming in.

The production system that organizes the uniform
for each employee individually, labelled with the
name of the customer and the branch, facilitating
the delivery process to employees.

A service for making additional orders, with an
ordering system that produces uniforms for
individualemployees; opens 24 hours a day.

OUR SYSTEM

CORPORATE DIVISION ORDER

XISO SIZING SYSTEM

ONE BY ONE PICK & PACK

WWW.BTNCONLINESTORE.COM
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that displays 
uniqueness and unity, 
to build teamwork and 
is suitable for work.

Every piece is produced
with care while 

applying the use of 
computer cutting 
technology to 

produce with the 
highest accuracy.

The locations will be 
recorded in the system 
according to each 

individual listing, so the 
products will be 

delivered with speed 
and accuracy.

Before and after 
sales, offline and 
online systems to 

individuals.

XISO SIZING SYSTEM

A system for evaluating the sizes of the body
that are applicable with the various body shapes.

A product ordering system for organizations
that records orders from specific departments
or branches, making it quick and convenient
for futurebilling,even with new employees
coming in.

The production system that organizes the uniform
for each employee individually, labelled with the
name of the customer and the branch, facilitating
the delivery process to employees.

A service for making additional orders, with an
ordering system that produces uniforms for
individualemployees; opens 24 hours a day.

OUR SYSTEM

CORPORATE DIVISION ORDER

XISO SIZING SYSTEM

ONE BY ONE PICK & PACK

WWW.BTNCONLINESTORE.COM
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นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท  

  

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   ประกอบธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งในประเทศ  คา้ส่งต่างประเทศ  มี

การนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ และบริการออกแบบรับสังตดัพิเศษสําหรับองค์กร (UNIFORM) ทงัในและ

ต่างประเทศครบวงจร ภายใต้สินค้า Brand ต่างๆ คือ GSP, JOUSSE, C&D, LOF-FI-CIEL, STEPHANIE, 

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

               เป็นเวลากว่า  ปี บริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้มาเป็นเวลานานว่าผลิตภณัฑ ์ของบริษทัมี

คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา  และมีบริการทีดีทงัก่อน และหลงัการขาย  บริษทัมีร้านสาขารวม  

54 แห่ง จุดขายในห้างสรรพสินคา้ชนันาํ จาํนวน  แห่ง   และมีขายในประเทศเพอืนบา้น (AEC) 43 แห่ง อีก

ทงัยงัไดรั้บไวว้างใจในการออกแบบ และตดัเยบ็เครืองแบบองคก์รต่างๆ ทงัในและนอกประเทศมากกว่า  

องคก์ร    

 ทงันี ปี 2562 บริษทัขยายร้านคา้ในรูปแบบ  MULTI-BRAND STORE โดยใชชื้อร้าน  “A’MAZE” 

ซึงเป็นการรองรับหลายกลุ่มลูกคา้ในสถานทีเดียวกนั และยงัเพมิสินคา้จากคู่คา้อนืๆ เขา้มาจาํหน่ายในร้านดงั

ลกัษณะ PARTNER ทงันี ลูกคา้สามารถเลือกซือสินคา้ไดห้ลากหลายมากขึน และสนุกสนานกบัการแต่งกาย

มากขึนดว้ย  

 ดงันนังบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ มีรายไดร้วม 765.09 ลา้นบาท  กาํไร 

2.99 ลา้นบาท  งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯมีรายไดร้วม 765.64 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 3.54 ลา้นบาท 

 

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

 

  เป้าหมายหลกั คือ เป็นปีแห่งการเปลียนแปลง พัฒนา และเพมิประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

 พฒันา พนืทีขาย  OFFLINE ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน 

 พฒันา ทกัษะ และ กระบวนการขาย ONLINE ให้รองรับวิถีชีวิตใหม่ของลูกคา้ 

 ค้นหา ความตอ้งการลูกคา้ เพอืสร้างสินคา้ทีตอบสนองต่อการดาํเนินชีวติ 

 ขยาย ขอบเขตความสามารถของพนกังานและสร้างความสุขในการทาํงานเป็นทีม 

นอกเหนือจากนี  บริษทัยงัคงยึดถือการดาํเนินงานภายใตจ้ริยธรรมธุรกิจ มีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และเผยแพร่ไปสู่คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพราะธุรกิจจะอยู่ไดต้อ้งมีจริยธรรม 

คุณธรรมทีดี เป็นทีเชือถือและยอมรับได ้อนัเป็นผลให้บริษทั มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งมนัคงและยงัยนื 
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มูลค่าการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี 

มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

พนับาท % พนับาท  พนับาท  พนับาท % 

    เสือผา้สาํเร็จรูป 600,828 78.53 673,594 78.71 647,629 79.37 

    การบริการ-เครืองแบบเฉพาะกิจ 129,780 16.96 142,055 16.60 133,112 16.31 

    เบ็ดเตลด็ 34,485 4.51 40,096 4.69 35,238 4.32 

    รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 753,380 98.47 832,339 97.26 798,669 97.88 

    มูลค่าขายจาํหน่ายในต่างประเทศ 11,712 1.53 23,406 2.74 17,310 2.12 

    รวมมูลค่าการจาํหน่าย 765,092 100 855,745 100 815,979 100 

  อตัราเพมิ(ลด) ของมูลคา่การจดัจาํหน่าย(%) -10.59  4.87 
 

-13.29 
 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ตลาดการคา้ปลีกแฟชนั มกีารแข่งขนัทีสูง และความตอ้งการของลูกคา้มีการเปลียนแปลงตาม

สถานการณ์และวาระโอกาสต่างๆ  ทงันีดว้ยบริษทัดาํเนินกิจการมากว่า 46 ปี แบรนดสิ์นคา้เป็นทีรู้จกัอยา่ง

แพร่หลาย มีกลุม่ลูกคา้ประจาํคนไทยและชาวต่างชาติทีทราบถึงคุณภาพของวตัถุดิบและการตดัเยบ็ ซึงลูกคา้

ทราบถึง คุณค่าของสินคา้ทีแตกต่างและรักในแบรนดสิ์นคา้อยา่งยาวนาน 

 ดว้ยการแข่งขนัจากแบรนดสิ์นคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ ทาํให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคาเป็นอย่างมาก 

เราจึงตอ้งพยายามสือสารถึงความแตกตา่งของคุณภาพ และการสวมใส่ทีเหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิตของคน

เอเชีย และนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆ  เพอืขยายกลุม่ลูกคา้ GENERATIONS  X,Y,Z  ซึงยงัมีจาํนวนอีกมาก ทงันี

ตอ้งศึกษากิจกรรมทีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ อาทิเช่น สินคา้เกียวกบัสุขภาพ หรือการให้ความสาํคญัต่อ

สิงแวดลอ้ม การรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ  
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1. ปัจจัยความเสียง 

1.1 ความเสียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1.1 เศรษฐกิจทีมีแนวโนม้ทีจะชะลอตวั  

1.1.2 เทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพมิมากขึน 

1.1.3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความแตกต่างและปรับเปลียนเร็วมาก 

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 นบัถือและให้ความ สาํคญักบัลูกคา้ 

 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 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) 

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

รายชือผูถ้ือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที 1 เมษายน 2562 

 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

1.  นายปราโมทย ์- นางศิรินา  ปวโรฬารวทิยา 3,015,560 25.13 

2.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 1,887,140 15.73 

3.  นางประวรา    เอครพานิช 1,746,428 14.55 

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

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

6.  บริษทั คอมมอน เวลธ์ โฮลดิง จาํกดั 380,400 3.17 

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

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

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

10.  บริษทั บางกอกแอธเลติก จาํกดั 200,000 1.67 

 

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  10  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. นางกญั ุมา       โนนคาํ 

     ประธานกรรมการ    

     กรรมการผูจ้ดัการ 

     กรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง 

ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่ง

เป็นจาํนวน 1 ใน 3  เป็นอตัรา    ถา้ 

4. นางสุพร             ภวสันต ์      กรรมการ จาํนวนกรรมการบริษทัทีจะแบ่งออก 

5.    นางกลัยา           ไวยานนท์ 

6.    นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร 

     กรรมการ 

     กรรมการ 

ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย 

จาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

7.  นายประเสริฐ     ภทัรดิลก      กรรมการอิสระ และ 

     ประธานกรรมการ            

     ตรวจสอบ 

กรรมการบริษทัซึงพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ อาจไดรั้บการเลือกตงัใหม่ 

อีกได ้

8. นายภุชชงค ์      วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการอสิระ และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

 

9. นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

 

10. นายกฤษณ ์        ณ ลาํเลียง 

     กรรมการอิสระ และ 

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการอิสระ   
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กรรมการบริษทัทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  กรรมการบริษทัสองในห้านีลงลายมือชือร่วมกนัและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ 

2. นางประวรา เอครพานิช กรรมการ 

3. นางกญั ุมา โนนคาํ กรรมการ 

4. นางสุพร   ภวสันต์ กรรมการ 

5. 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 หรือบุคคลอนืใด ทาํการ 

   แทนได ้

12.  มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ   ผูบ้ริหาร    และพนกังานของบริษทัฯ      ทีเกียวขอ้งมาชีแจงให้ 
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  ความเห็นร่วมประชุม    หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น 

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 
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  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี   

  (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 

รายชือ             ตําแหน่ง      วาระการดํารงตําแหน่ง 

* .  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  มีความเชียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

เมษายน - เมษายน  

.  นายภุชชงค ์     วนิชจกัร์วงศ ์                  กรรมการตรวจสอบ เมษายน - เมษายน  

3.  นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์  

 

  กรรมการตรวจสอบ                 

 

เมษายน - เมษายน  
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  4. ปรึกษาผูเ้ชียวชาญ  หรือทีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งทีปรึกษา  หรือผูเ้ชียวชาญ

   ภายนอก ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  

  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 
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 ความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  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 62- เมษายน 63 

2. นางประวรา   เอครพานิช กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน                    เมษายน 62- เมษายน 63 

3. นางสุพร  ภวสันต ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พฤษภาคม 62- เมษายน 63 

  

 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   ของบุคคลทีไดรั้บการคดัเลอืก    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 - เมษายน  

.  นางกลัยา            ไวยานนท ์

5.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร 

. นางสุพร               ภวสันต ์

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

เมษายน - เมษายน  

เมษายน - เมษายน  

พฤษภาคม - 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  

  8. อนุมติัการปรับสภาพ    ทาํลาย    ตดับญัชี    ซึงสินทรัพยถ์าวร   และสินทรัพยที์ไม่มีตวัตน    
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   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 

 อํานาจ  -  หน้าทีของกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีอาํนาจหนา้ทีและความ 
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 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 

   14. ปฏิบติัการอนืใด   ตามทีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
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  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 (ดาํรงตาํแหน่งตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2562) 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 49 เมือวนัที 22 เมษายน 2562 ไดอ้นุมติัวงเงินค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกินปีละ 1 ลา้นบาท และไดจ่้ายไปเป็น

จาํนวนเงินทงัสิน 336,000 บาท โดยไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นรายคนในหวัขอ้ค่าตอบแทน

กรรมการ และผูบ้ริหาร       
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 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

คิดเห็นกบักรรมการบริษทั   และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่าง ๆ อยูเ่สมอ ทงัในประเทศ และต่างประเทศ          

 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 ุ     48 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 

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 

   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 
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ชือ นางประวรา     เอครพานิช 

อาย ุ    45 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 

 2547 - 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 ุ     54 ปี         

ตาํแหน่ง   กรรมการ / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร             ไม่ม ี             

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี  

ประสบการณท์าํงานระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 
 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต ่พ.ศ. ตาํแหน่ง บริษทั 

 2555 - ปัจจุบนั 

 2552 - 2559 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ  นางสุพร  ภวสันต์ 

อาย ุ            64  ปี   

ตาํแหน่ง      กรรมการ 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท ศิลปศาสตร์  

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 400 หุ้น หรือ 0.003% 

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 ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 
 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

Brand Manager 
 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2555 - ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั 
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ชือ  นางสาวตวงทิพย์  ณ นคร 

อาย ุ     44  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท Publication Management    

  Drexel University, Philadelphia U.S.A. 

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 ์ออแกไน
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ชือ  นางเยาวเรศ  เลศิสุคนธรส  

อาย ุ     70  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  มธัยมศึกษา 

การอบรมหลกัสูตร  หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รุ่นที 8 

  หลกัสูตรจิตวิทยาการบริหารงาน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  400 หุน้ หรือ 0.003% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2550 – เม.ย. 2562 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  
 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ  นางสาวสุนีย์  ทิพย์อดุมลักษณ์ 

อาย ุ     55  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการ เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการแผนกบญัชี  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตร  Company Secretary Program (CSP) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ  ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2557 - เม.ย. 2562 

2551 - เม.ย. 2562 

2561 - เม.ย. 2562 

2557-2558 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ  

เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี  

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี  

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษทั จาํกดั 

ตงัแต่ พ.ศ. 

2549 - 2562 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

บริษทั 

บริษทั ธานรา จาํกดั 
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ชือ  นายประเสริฐ    ภัทรดิลก   

อาย ุ   63 ปี      

ตาํแหน่ง        กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 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 คินเดรค จาํกดั  

โรบินสัน แพลนเนอร์ จาํกดั 

บริษทั แอดไวเซอรี พลสั จาํกดั 

ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง- 

ประเทศไทย 
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ชือ นายภุชชงค์    วนิชจักร์วงศ์   

อาย ุ     48 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 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

ชือ นายเสริมวงศ์     ธนสารศิลป์   

อาย ุ     46  ปี      

ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (MBA FINANCE) 

   Mercer University, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  1,000 หุ้น หรือ 0.008% 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2555 - ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ตา่งประเทศ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ นายกฤษณ์     ณ ลําเลียง   

อาย ุ     49  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 

ตงัแต่พ.ศ. 

2547 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั 

2Spot Communications 

Arc Innovative. Co. Ltd  
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ชือ  นางสาวพัชรี   คงแก้ว 

อาย ุ     51  ปี      

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล / ผูต้รวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

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

  Waseda Education (Thailand)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2553 – ปัจจุบนั 

 

พ.ค.2562-ปัจจุบนั 

 

 

ตาํแหน่ง 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและ

ขอ้มูล 

ผูต้รวจสอบภายใน 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ  นางสาวลดาวัลย์    ช่วยยมิ 

อาย ุ     51  ปี      

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตร  ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั: 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

ตงัแต่ พ.ศ. 

2553 - ต.ค. 2562 

ตาํแหน่ง 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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ชือ  นางสาวสุภาภรณ์    เข็มเงนิ 

อาย ุ     41  ปี      

ตาํแหน่ง  เลขานุการบริษทั / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ / ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วุฒิการศึกษา  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 – ปัจจุบนั 

ตาํแหน่ง 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

เลขานุการบริษทั 

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
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 ้

 (ข) การออกทีมิใช่การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร    กาํหนดให้กรรมการบริหารพน้จาก 
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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 2562 ของกรรมการบริษทั  ท่าน (ค่าเบียประชุมและเงิน

บาํเหน็จกรรมการ) 

 

รายชือ เบยีประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา 22,000 บาท 

2. นางประวรา    เอครพานิช 22,000 บาท 

3. นางกญั ุมา โนนคาํ 20,000 บาท 

4. นางสุพร 

( เขา้รับตาํแหน่ง  พฤษภาคม 

ภวสันต์ 

2562) 

12,000 บาท 

. นางกลัยา  

    ( เขา้รับตาํแหน่ง 22 เมษายน 

ไวยานนท์ 

2562 ) 

10,000 บาท 

. นางสาวตวงทิพย ์

    ( เขา้รับตาํแหน่ง 22 เมษายน 

ณ นคร 

2562 ) 

12,000 บาท 

7. นางเยาวเรศ 

    (ดาํรงตาํแหน่งถึง 22 เมษายน 

เลิศสุคนธรส 

2562 ) 

6,000 บาท 

8. นางสาวสุนีย ์ 

    (ดาํรงตาํแหน่งถึง 30 เมษายน 

ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ 

2562 ) 

8,000 บาท 

9. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก 72,000 บาท 

10. นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ์ 52,000 บาท 

11. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์  50,000 บาท 

12. นายกฤษณ ์ ณ ลาํเลียง 50,000 บาท 

รวม 336,000 บาท 

          

 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ริหารตามนิยาม กลต. รวมจาํนวน  ราย เป็นเงิน  , ,  บาท 
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การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน สรุปไดด้งันี 

 

 

 

รายชือ 

จํานวนครังทีเข้าประชุม 

 

กรรมการ

บริษทั  

รวม   

ครัง/ปี 

กรรมการ

ตรวจสอบ  

รวม  

ครัง/ปี 

กรรมการสรรหา  

และกาํหนดค่า 

ตอบแทน 

รวม  ครัง/ปี 

การเขา้ประชุม  

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ครังที  

จาํนวน  ครัง 

1.  นายปณิธาน        ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา        เอครพานิช 

3.  นางกญั ุมา        โนนคาํ 

4.  นางสุพร             ภวสันต ์(เขา้รับตาํแหน่ง

กรรมการ วนัที  พฤษภาคม )  

5.  นางกลัยา            ไวยานนท ์(เขา้รับ

ตาํแหน่ง กรรมการ วนัที  เมษายน )   

6.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร (เขา้รับตาํแหน่ง

กรรมการ วนัที  เมษายน )    

7.  นางเยาวเรศ         เลิศสุคนธรส (ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการถึงวนัที  เมษายน )  

13/13 

13/13 

10/13 

6/8 

 

6/9 

 

7/9 

 

4/4 

 

 1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

8.  นางสาวสุนีย ์      ทิพยอุ์ดมลกัษณ ์(ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษทัถึง

วนัที  เมษายน ) 

5/5   1/1 

9.  นายประเสริฐ     ภทัรดิลก 13/13 4/4  1/1 

10.นายภชุชงค ์       วนิชจกัรวงศ ์

11.นายเสริมวงศ ์    ธนสารศิลป์ 

13/13 

12/13 

4/4 

4/4 

 1/1 

1/1 

12.นายกฤษณ ์        ณ ลาํเลียง 12/13   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 

4.  นางสุพร              ภวสันต ์(เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ  

                                 วนัที  พฤษภาคม )  

5.  นางกลัยา             ไวยานนท ์(เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ     

                                 วนัที  เมษายน )   

6.  นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร (เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ  

                                 วนัที  เมษายน )    

7.  นางเยาวเรศ         เลิศสุคนธรส (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

                                 ถึงวนัที  เมษายน )  

12/12 

12/12 

12/12 

8/8 

 

8/8 

 

8/8 

 

4/4 

.  นางสาวสุนีย ์      ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

                                 เลขานุการบริษทั ถึงวนัที  เมษายน ) 

4/4 
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  ผู้บริหาร    ประกอบดว้ย 
 

รายชือ ตาํแหน่ง  

1.  นายปณิธาน         ปวโรฬารวิทยา 

2.  นางประวรา         เอครพานิช 

3.  นางเยาวเรศ         เลิศสุคนธรส  

4.  นางกญั ุมา        โนนคาํ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ (ดาํรงตาํแหน่ง ถึง  เมษายน )  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5.  นางสาวสุนีย ์      ทิพยอุ์ดมลกัษณ์  

 

6. นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  

  

กรรมการ เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน (ดาํรง

ตาํแหน่งถึง  เมษายน ) 

เลขานุการบริษทัและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน (เขา้รับตาํแหน่ง  

พฤษภาคม )  
7.  นางสาวพชัรี       คงแกว้ 

8.  นางสาวลดาวลัย ์ช่วยยิม  

ผูจ้ดัการฝ่ายขอ้มูลและพฒันา  ผูต้รวจสอบภายในองคก์ร 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(ดาํรงตาํแหน่งถึง  ตุลาคม ) 
 

 

   

 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  บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที      เมือวนัที  เมษายน    ณ โรงแรม 

มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขที    ถนนพระราม    แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ   เป็น 

ประจาํทุกปี  เพอืไม่ให้ผูถ้ือหุ้นสับสน  พร้อมแนบแผนทีไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  และแจง้

กาํหนดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นและวาระการประชุมทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)  ตงัแต่วนัที 8 

เมษายน  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลาประมาณ  วนั 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น                                                  

 .   บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในการประชุม      โดยให้สิทธิผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย

เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

บริษทั 

           ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ปี    บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็น

วาระการประชุมและ/หรือเสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี    ตงัแต่วนัที   ธนัวาคม  –  ธนัวาคม  โดยเผยแพร่ทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผา่นระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th) 

ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั   

 2. บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ทงัหมด  ทีมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลทีบริษทัฯ    ส่งให้ผูถ้ือหุ้นในรูปเอกสาร    ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ    
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ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.btnc.co.th)    ล่วงหนา้ก่อนส่งเอกสาร  วนั ก่อนวนัประชุม คือตงัแต่วนัที  

เมษายน  เพอืให้ผูถ้ือหุ้นทงัชาวไทยและต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก   รวดเร็ว    และมีเวลา

พิจารณาขอ้มูลมากยงิขนึ    

 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   เมษายน     เพอืให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณาล่วงหน้า อกี

ทงัไดล้งประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนั  วนั ก่อนวนัประชุม  วนั ตงัแต่วนัที -  

เมษายน   

 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  เมษายน  กรรมการบริษทัเขา้

ร่วมประชุม    ท่าน   คิดเป็นร้อยละ   ประธานกรรมการและกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน    

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงินเขา้ร่วมประชุม และมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานใน

การนบัคะแนนสามารถดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(www.btnc.co.th) 

 2. บริษทัฯ ปฏิบติัตอ่ผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย  เมือถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษทั

ไดแ้จง้จาํนวน / สัดส่วนผูถ้ือหุ้นทีเขา้ประชุม  หลงัจากนนั ประธานกรรมการบริษทักล่าวเปิดประชุมและ

แนะนาํกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี   และมอบใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการ

ประชุม โดยไดชี้แจงกติกาทงัหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นทีลงมติในแต่ละ

วาระตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมทุกรายซกัถาม แสดงความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ  ไดอ้ยา่งเต็มทีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  ตรงประเด็น  และสรุปผลการลงมติจาก

การนบัคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  Barcode  ทงัเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง   พร้อมทงัมีการ
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บนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจนถูกตอ้งครบถว้น                                                                                                       

 3. ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที    เมือวนัที    เมษายน    บริษทัฯ ไดใ้ช้

ระบบ  Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพอือาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม 

การตรวจนบัคะแนนในแต่ละวาระใชร้ะบบ   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

ไม่ไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้ 

 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 

 (2) การเลือกตังกรรมการบริษัท :    บริษทัฯ ให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเลือกตงั

กรรมการบริษทัเป็นรายคน       และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพอืรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทั    กรรมการบริษทัทีไดรั้บการเสนอชือไดผ้่านการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน      และหากเป็นกรรมการอสิระตอ้งมีคุณสมบติัตามทีบริษทัฯ กาํหนด  และตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน     โดยมีขอ้มูลเบืองตน้ของบุคคลทีเสนอให้เลือกตงั    จาํนวนบริษทั
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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 

 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

 1.  คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั     

โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั  เท่ากบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสียง 

 2. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   

สามารถมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที         
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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  เมษายน  บริษทัฯ ส่งหนงัสือ 

บอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม  วนั  โดยส่งวนัที   

เมษายน     ประกอบดว้ยรายละเอยีดวาระการประชุม   รายงานประจาํปี   งบการเงิน   หนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ข.  ขนัตอนการมอบฉนัทะ ขอ้มูลของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั    และแผนที

สถานทีจดัประชุม ซึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัทีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ก่อนการประชุม  วนั  

เพอืให้ผูถ้ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 
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    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 เพอืสนบัสนุนให้ผูถ้ือหุ้นใชห้นงัสือมอบ

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    เมษายน   

 

    5. บริษทัฯ จดัให้มีอากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถ้ือหุ้น โดย 

ไม่คิดค่าใชจ่้าย 

    6. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 

และออกเสียงอยา่งเต็มที  การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า   

ชวัโมง และให้สิทธิผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัทีไดเ้ริมประชุมไปแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ทียงัไม่มีการพจิารณา  และนบัเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

      ราย หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 

    ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 

         เข้าประชุมด้วยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 

              - มอบให้ผูอื้น 

505 

34 

10 

 

- 

24 

12,000,000 

9,908,228 

6,537,328 

 

 

3,370,900 

100.00 

82.57 

54.48 

 

 

28.09 



81 
 

    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

กรรมการตรวจสอบทราบ  และหากมกีารเปลียนแปลงตอ้งนาํส่งรายงานการเปลียนแปลงให้ประธานกรรมการ

บริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ   

 ในปี     กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 
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   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 

    บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือ

รายการทีเกียวโยงกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  โดยกาํหนดให้กรรมการบริษทัทีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดตอ้งออกจากห้องประชุม  และไม่ออกเสียงใน

วาระนนั  การพจิารณาการทาํรายการดงักล่าวไดพิ้จารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของการทาํรายการ  เพอื

ประโยชน์ของบริษทัฯ         เมือเสร็จสินการประชุมไดเ้ปิดเผยการทาํรายการดงักล่าวทงัภาษาไทย   และ
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ภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.btnc.co.th)   โดย

ไดเ้ปิดเผยถึง ชือ  ความสัมพนัธ์ของบุคคลทีเกียวโยง   การกาํหนดราคา  มูลค่าของรายการ  คู่สัญญา  เหตุผล

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 

 

  จากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกัการดูแลกิจการในหมวดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กลุ่มต่าง ๆ      บริษทัฯ ยึดมนัในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ทงัภายใน

และภายนอกองคก์ร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงการเจริญเติบโตทาง

ธุรกิจร่วมกนั    เออืประโยชน์ซึงกนัและกนัอนัจะนาํไปสู่การทาํธุรกิจทียงัยืน จึงไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติั  ไว้

ในจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพือให้เกิดความมนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของผูม้ีส่วนไดเ้สียจะ
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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 

 7.  เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมผูถ้ือหุ้น 

 8.  เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั

ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพอืให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม
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 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 

 3. ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย ์  สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ที

เป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใชเ้พอืประโยชน์ตนเองหรือผูที้

เกียวขอ้งโดยมิชอบ 

 4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนืใดทีไม่สุจริตจากลูกคา้  

ทงัทางตรงและทางออ้ม 
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 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  หรือยนิยอมทีจะรับ  ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อนืใด  ซึงอยู่

นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 

 บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามขอ้ตกลง เงือนไขทางการคา้  และให้ขอ้มูลทถีกูตอ้ง    มีการสร้าง

สัมพนัธภาพและความเขา้ใจทีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปลียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสินคา้  และบริการ  

เพอืเพมิคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ ไม่เรียก รับ หรือ  ยินยอมทีจะรับทรัพยสิ์น   หรือประโยชน์อนืใด    

ซึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้   ในปี  ไม่มีกรณีทีไม่ปฏิบติัตามสัญญาทีมีต่อคู่คา้ 

 1.4  คู่แข่ง 

  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย    โดยกาํหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยคาํนึงถึงจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 
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    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 

 4. สนบัสนุนและส่งเสริมให้มกีารฝึกอบรม แลกเปลียนความรู้ เพอืพฒันาความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรอย่างทวัถึง สร้างความมนัคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ตาม

ศกัยภาพของแต่ละคน 

 5. ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันา

บริษทั 
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 6. ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หนา้ที ความ

รับผดิชอบและผลการปฏิบติังาน 

 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  

  นอกจากนีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ข โดยการฉีดวคัซีนป้องกนั

ไขห้วดัใหญ่แก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ เพอืการออมเงินและเป็นหลกัประกนัของ

พนกังานในอนาคต โดยสมาชิกตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน และจะไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทัฯ ทุกเดือนใน

อตัราเดียวกนั นอกจากนีบริษทัส่งเสริมให้พนกังานออมเงิน กบัโครงการ “สหกรณอ์อมทรัพยเ์พอืพนกังาน

เครือสหพฒัน์” มีการประกนัอบุติัเหตใุห้แก่พนกังาน  บริษทัฯ  ไดจ้ดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยัการประสบ

อุบติัเหตุเสียชีวิตให้กบัพนกังาน ตามความเหมาะสมเพือเป็นหลกัประกนัความเสียงภยัทีอาจเกิดขึนกบั

พนกังาน มีการฝึกอบรมและสัมมนาภายในองคก์ร ตลอดจนการส่งพนกังานไปร่วมอบรม สัมมนากบัภายนอก

ซึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพอืเป็นการพฒันาและเพมิความรู้ ความสามารถ  และทกัษะในการทาํงานให้แก่

พนกังานอยา่งต่อเนือง มีเครืองแบบพนกังานขายเพือความเป็นระเบียบ และภาพลกัษณ์ทีดี มีเครืองแต่งกาย

พนกังานสาํนกังาน เพือให้พนกังานแต่งตวัสวย มีสวสัดิการดา้นการซือสินคา้ราคาพเิศษของบริษทั โครงการ

เงินกูเ้พอืทีอยู่อาศยั โดยร่วมมือกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอตัราดอกเบียตาํ 

 1.7    ชุมชนและสังคม 

  คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ทีและความรับผิดชอบทีพึงมีต่อ 
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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. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพนืฐาน

ของความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม 

บริษทัฯ มีการปลูกฝังจิตสาํนึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมใหเ้กิด 

ขึนในบริษทัฯ  โดยกระทาํอยา่งต่อเนือง และสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย

ส่วนรวม 

-  ร่วมกิจกรรม “โครงการนาํใจให้กาชาด” บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย”  

 - ร่วมกบัสมาคมรักแม่ โดยเป็นผูส้นบัสนุน “โครงการประกวดการแต่งเพลงและร้อง

เพลงรักแม”่ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพ์รรษา 12 สิงหาคม 

 - ร่วมจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กบัประชาชนในศูนยก์ารคา้พระโขนง 

 - จดัโครงการตรวจสุขภาพโดยร่วมกบัโรงพยาบาลเพชรเวชให้กบัพนกังานและ 

  ประชาชนในศูนยก์ารคา้พระโขนง 

 - จดังานเลียงปีใหม่ จดักิจกรรมเทศกาลวนัสงกรานต ์ พิธีสรงนาํพระพุทธรูปร่วมกบั 

  ประชาชนในศูนยก์ารคา้พระโขนง 

 -  ร่วมสนบัสนุนการจดัการวิงการกุศลกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีธุรกิจแฟชนันานาชาติ  

  เพอืหารายไดม้อบให้กบัสภากาชาดไทย 

 1.8   สิงแวดล้อม 

  คณะกรรมการบริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบทีมีต่อสิงแวดลอ้ม โดยมี

การกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี 
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 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 
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

 1. ดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทีเกียวกบัสิทธิ

ในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  และไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญา

ดงักล่าวไปใชห้รือให้บุคคลอนืใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอื้นไปใชเ้พอื

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
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 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 A’MAZE โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรูป

ค่าลิขสิทธิ 

 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 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมนัทีจะประกอบธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทงัเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัองค์กร และเพอืให้แนวทางการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ 

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั จึงมีนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ดงันี 

1. บริษทัฯ จะไม่จา้งแรงงานเด็ก ไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก และไม่ดาํเนินกิจกรรมที

ส่งผลกระทบไม่ดีต่อเด็ก 

2. บริษทัฯ   จะมีการปฏิบติัต่อแรงงานทีเขา้มาทาํงานในบริษทัฯ   อยา่งไม่เป็นทางการ   

เช่น แรงงานตา่งดา้ว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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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

ส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ทีแสวงหาประโยชน์เพอืตนเอง/หรือผูอื้นโดยมิชอบ   ห้ามรับเงิน

ผลประโยชน์อืนใด  อนัเกียวเนืองกบัการทาํงานให้บริษทัฯ   ซึงถือเป็นนโยบายให้พนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั 

ว่าจะไม่สร้างความสําเร็จของงานในหนา้ทีดว้ยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบวา่มีการละเมิด 

นโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหนา้ทีการทาํงาน โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินัยไวสู้งสุด  คือ การเลิกจา้ง  

นอกจากนี บริษทัฯ มีสาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบ และประเมินความเสียงจากการทุจริต 

และยงัมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทาํหนา้ทีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน   และติดตามผลการ
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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  

ในปีทีผา่นมา บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
 

 นโยบายด้านแรงงาน   

 บริษทัฯ     มีนโยบายในการบริหารจดัการดา้นแรงงาน       เพอืใหเ้กิดการจา้งงานและปฏิบติัต่อ 

แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบติัดงันี 

1. กรณีบริษทัฯ มีการเปลียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ  ทีมีผลกระทบต่อพนกังาน เช่น  การ  
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    เปลียนเวลาการทาํการ การปิดกิจการทีมีผลต่อการจา้งงาน บริษทัฯจะจดัให้มีการแจง้การ 

  ให้ขอ้มูลภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและพจิารณาร่วมกบัตวัแทนลูกจา้ง เพอืหาแนวทาง     

ในการลดผลกระทบทีมีต่อพนกังาน รวมทงัมีการแจง้ไปยงัตวัแทนภาครัฐ เพอืให้ผูที้

เกียวขอ้ง      มกีารตรวจสอบร่วมกนั เพอืบรรเทาผลกระทบดา้นลบเท่าทีเป็นไดม้ากทีสุด 

2. บริษทัฯ จะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัของลูกจา้ง โดยเจา้หนา้ที 

 บุคคลมีหนา้ทีดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

3. เมือมีการดาํเนินงานในต่างประเทศ  บริษทัฯ จะพยายามเพมิการจา้งงาน 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 

 2. ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเต็มความสามารถ  เพอืให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึง

การเขา้ประชุมทุกครัง ยกเวน้กรณีทีมีเหตุจาํเป็น 

 3. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 

ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรืองทีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 4. ปฏิบติัหนา้ทีโดยดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ

และมีเหตุผล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทั  เพอืให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
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 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. ห้ามกูย้ืมเงินจากลูกคา้  ผูเ้กียวขอ้งกบัลูกคา้หรือผูท้าํธุรกิจกบับริษทั  เวน้แต่เป็นการ

กูยื้มเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 6. ปฏิบติัตามคาํสังอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   

 7. ยึดมนัในการทาํงานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามคัค ี  และเคารพในสิทธิซึงกนัและกนั   

เพอืประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน   

 8. ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความมีนาํใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี   ไม่กล่าวร้ายตอ่ผูอื้น

โดยปราศจากความจริง   รวมทงัไม่นาํผลงานของบุคคลอนืมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 

 9.  ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความตงัใจ  ซือสัตย ์  สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้

สาํหรับตนเอง  หรือผูอื้น  โดยอาศยัหนา้ทีการงานทีทาํกบับริษทั 

 10. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ไม่ประมาทเลินเล่อ   จนเป็นเหตุให้

เกิดความเสียหายต่องาน  หรือทรัพยสิ์นของบริษทั 

 11. ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายทีเกียวขอ้ง    

โดยใชสิ้ทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม  หลีกเลียงการมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

ขดัต่อความสงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
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  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. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ทาํร้าย 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

ดูแลให้มีการทาํลายดว้ยวธีิทีเหมาะสม 
 

 3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

   คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส    

หรือขอ้ร้องเรียน เมือพบเรืองทีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานใน

บริษทั  ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษทั รวมทงัการรับขอ้ร้องเรียนใน

กรณีทีพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ   หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม       โดยผา่นช่องทางและ

กระบวนการทีบริษทักาํหนด 
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   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   ซึงรับผดิชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธแ์ละเป็นเลขานุการ

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  

และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ ์   ซึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น   รวมทงัการเปิดเผย

ขอ้มูลอนืตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั  โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  ช่องทางการเผยแพร่ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอนืๆ  ทีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งทวัถึง   เท่าเทียมกนั  
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 4.2 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการทาํหนา้ทีนกัลงทุน

สัมพนัธ์ เพอืสือสารกบับุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  บริษทัฯ ให้ความสาํคญัของการมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  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 

   (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภาวะ

อุตสาหกรรมและการแข่งขนั   

   ( ) โครงสร้างธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกจิ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอยา่งชดัเจน 

ในหวัขอ้ โครงสร้างรายได ้

   (5) ความเสียงในการดําเนินธุรกิจ  มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ    โดยกล่าวถึงลกัษณะความเสียง  สาเหตุและผลกระทบ  รวมทงัแนวทางในการป้องกนั  หรือ 
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ลดความเสียง ในหวัขอ้ ปัจจยัความเสียง 

   (6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  มีการวเิคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  การ

เปลียนแปลงทีสาํคญั 

   (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร  พร้อมทงัระบุว่ากรรมการบริษทัรายใดเป็นกรรมการอิสระ  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  -   

   (13) การทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเกยีวโยงกัน   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
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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 

    (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 ้
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   (19) ความสัมพันธ์กบัผู้ลงทุน   บริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้ นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน  เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ในการให้ขอ้มูล  และข่าวสารตามทีนกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้งตอ้งการ  

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

nokbtnc@gmail.com 

   ในปี  บริษทัฯ และบริษทัในกลุม่สหพฒัน์ ไดร่้วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

จดังาน “ นักวิเคราะห์  นักลงทุน  พบกลุ่มสหพฒัน์”  ในงาน  rd     Saha  Group  Fair  ณ  ศูนยก์ารประชุม

นานาชาติไบเทค บางนา เพอืให้นกัวิเคราะห์  นกัลงทุน   และสือมวลชน    ไดพ้บกบักรรมการบริษทั     และ

ผูบ้ริหารอย่างใกลชิ้ด  โดยมีประธานกรรมการ เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเกียวกบัธุรกิจ  การดาํเนินงาน  มุมมองเศรษฐกิจ  

อุตสาหกรรม   และพฒันาการทีสาํคญั   พร้อมตอบคาํถาม    โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือสรุปขอ้มูลประวติั  

และผลประกอบการทีสาํคญั แจกให้กบันกัวเิคราะห์  นกัลงทุนและสือมวลชนทีมาร่วมงาน  ตลอดจนให้ทุก

ท่านไดเ้ขา้ชมผลิตภณัฑ ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ ของบริษทัในกลุ่มทีไดจ้ดัแสดงในงาน  rd    Saha Group 

Fair  พร้อมไดซื้อสินคา้ในราคาพเิศษ   ซึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี    ทาํให้นกัวเิคราะห์  นกัลงทุนและ

สือมวลชนทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพฒัน์มากขึน และไดเ้ผยแพร่ผา่นช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 

  5.1 คณะกรรมการบริษทักาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  บุคคลทีมี

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 

 5.6 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั  เพอืทาํหนา้ทีตามกฎหมาย  และตามที

ไดรั้บมอบหมาย  โดยคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัควรเป็นผูที้มีความรู้ดา้นกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือผา่น

การอบรมหลกัสูตรทีเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนือง 
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 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 หรือผูบ้ริหารอนืทีไดรั้บมอบหมาย 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

บริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และส่งสาํเนาให้เลขานุการบริษทัเพอื

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังตอ่ไป 

 5.18 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนได้

เสียของตนและบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 
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 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 ี

การแบ่งแยกหนา้ที      กาํหนดความรับผิดชอบ    และอาํนาจการอนุมติัระดบัต่าง ๆ  เป็นลายลกัษณ์อกัษร     

นอกจากนี  มีการแบ่งแยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงิน  บญัชี   ผูเ้ก็บเอกสาร   และผูต้รวจสอบ   เพอืให ้

มีการแบ่งแยกหนา้ทีและความรับผิดชอบอย่างชดัเจน      และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ในหนา้ทีของตน 

อยา่งถูกตอ้งและสมาํเสมอ              เพือเป็นการเพมิประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีของแต่ละหน่วยงาน 
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คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตงัสํานกังานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานตรวจสอบของบริษทัฯ  โดยมีสาย 

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  เพอืทาํหนา้ทีตรวจสอบประเมินผลและติดตามผลการ 

ปฏิบติังานของระบบดงักล่าว ตลอดจนให้คาํแนะนาํ  มคีวามเป็นอิสระ  สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบ  และ 

ถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที        เพอืให้เกิดความมนัใจว่าไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิผล 

และโปร่งใส    มกีารประชุมร่วมกนัระหว่างผูต้รวจสอบกบัผูป้ฏิบติังานทุกครังหลงัจากการตรวจสอบแลว้ 

เสร็จ   จะสรุปปัญหาทีเกิดขึนและนาํไปปรับปรุง   เพอืให้การปฏิบติังานไดผ้ลดียงิขนึ      เป็นการแบ่งปัน 

ความรู้แลกเปลียนประสบการณ์   และประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง     ซึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบ 

ให้เกิดการควบคุมภายในขึนในแต่ละหน่วยงาน     ทาํให้สามารถรับรู้ปัญหาและขอ้บกพร่องอย่างทนัเวลา    

เพอืกาํหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแกไ้ขให้เกิดประสิทธิภาพ          และนาํเสนอผลของการ 

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพอืแลกเปลียนขอ้คิดเห็นเกียวกบัแนวคิดในการตรวจสอบ  

และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป      เพอืให้บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายใน     และระบบการ 

ตรวจสอบภายในทีดีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ    

     คณะกรรมการบริษทั      กาํหนดใหม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที    เมือวนัที  มีนาคม  

  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

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 จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัทาํขึน    ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

บริษทัซึงกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  และบนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงัประกอบ 

กบัการใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการในการจดัทาํงบการเงิน  เพอืให้สะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทั   ตระหนกัถึงความสาํคญัในดา้นคุณภาพของงบการเงิน    ดว้ยการสอบทาน 

ขอ้มูล   ทางการเงิน      และจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคญัเพมิเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ 

การเงิน และคาํอธิบายและการวิเคราะห์  เพอืประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไปในการใชง้บการเงิน 

ในการนี คณะกรรมการบริษทั  ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการที 

เป็นอสิระและไม่เป็นผูบ้ริหาร   เป็นผูดู้แลเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง    ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี

แลว้ 

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว และผลการตรวจสอบของผูส้อบ 

บญัชีรับอนุญาต    ทาํให้คณะกรรมการบริษทัเชือไดว่้า งบการเงินของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   

ณ วนัที  ธนัวาคม  ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามทีควร 

ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป  

 

 

 

 

 
 

       (นางประวรา  เอครพานิช) 

                กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

วนัที   25  กมุภาพนัธ์  2563 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ผูถ้ือหุ้น บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทั 

เมือวนัที 22 เมษายน 2562 ประกอบดว้ย กรรมการอสิระทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประเสริฐ  ภทัรดิลก 

2. นายภุชชงค ์วนิชจกัร์วงศ์ 

3. นายเสริมวงศ ์ธนสารศิลป์ 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม  ครงั มีผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 

เขา้ร่วมประชุมตามวาระทีเกียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามขอบเขตความรับผิดชอบทีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมทงัมีความเห็นในดา้นต่างๆ โดยสรุปดงันี 

1. ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํงวดบญัชีปี  ของบริษทัฯ ซึงงบการเงิน 

ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป และไดรั้บฟังคาํชีแจงจากผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหาร

ฝ่ายบญัชี เพอืให้มนัใจว่างบการเงินดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

2. ไดส้อบทานรายการทีเกียวโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการเกียวโยงทีมีกบับุคคลทีอาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพอืให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดทางตลาดหลกัทรัพยห์รือกฏหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. ไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพอืสอบทานความเป็นอิสระ และผลการปฏิบติัการงานสอบบญัชีตลอด  

จนไดห้ารือในเรืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ทีจะเปิดเผยในรายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต ในปี 2562 นี นอกจากนียงัไดส้อบถามความเห็นของผูส้อบบญัชีต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัดว้ย 

4. ไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพอืหารือในเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญั 

5. ไดส้อบทานการปฏิบติังานต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้งและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของ 

 ทางราชการ 

6. พิจารณาเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดข้อให้ฝ่ายจดัการของ 

 บริษทัดาํเนินการหาผูส้อบบญัชีเพอืเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั ซึงจากการสรรหา 
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ผูส้อบบญัชีแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นขอเสนอ นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ/

หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5113 และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ ์ พฒัน

บณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที 5897  แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ซึงเป็นผูม้ีคุณสมบติัทีเหมาะสม มีความเป็น

อิสระเพียงพอเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นวาระที 3 จึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

พิจารณาแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทน  เพอืนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นให้พจิารณาและ

อนุมติัต่อไป  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้น   และมีความเป็นอิสระ ไม่มี

ขอ้จาํกดัในการรับทราบขอ้มูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ  ไดอ้ยา่งสมาํเสมอ  ซึงคณะ 

กรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องหรือสิงผดิปกติใดๆ  ทีเป็นสาระสาํคญัทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้กฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้จาํกดัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฏหมายทีเกียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ และไดร้ายงานผลการปฏิบติังานให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(นายประเสริฐ  ภทัรดิลก) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

13 มีนาคม 2563 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

  

การคา้ปลีกสินคา้แฟชนัในปี 2562 มีผลจากการเปลียนแปลงจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทงัในเรืองของ

ลกัษณะการดาํเนินชีวติ  วนัสาํคญัและประเพณีต่างๆ รวมทงัเรืองของคุณภาพและราคาของสินคา้ บริษทัจึงให้

ความสาํคญักบัการเขา้ใจลูกคา้ ทงัลูกคา้เดิมและลกูคา้ใหม่  โดยศกึษาความตอ้งการและวตัถุประสงคใ์นการใช้

งานต่างๆเพอืพฒันาสินคา้ให้ตรงใจผูส้วมใส่มากขึน ดว้ยนโยบาย Knowing Customer ทงันีทาํให้ทราบถึง

ความตอ้งการ ดา้นบริการทีมีความละเอียดอ่อน และ มคีวามสาํคญักบัลูกคา้     
 

A’MAZE เป็นร้านแบบ Multi-Brand Store โดยลูกคา้จะไดพ้บกบัสินคา้ทีหลากหลายในเครือบูติค

นิวซิตี ซึงจะเพมิทางเลือกในการแต่งตวัให้สนุกขึน โดยในปี  มร้ีาน A’MAZE รวม 5 สาขา โดยมีขนาด

พนืทีใหญข่ึนเพอืความสะดวกในการเลือกสินคา้มากขึน    นอกจากนี บริษทัยงัให้ความสาํคญัมากกบัการ

บริการและการขาย Online เพอือาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ และเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ พร้อมพฒันาสินคา้ที

เหมาะสมกบัลูกคา้ในช่องทางนีดว้ย 
 

สําหรับการบริการตดัเย็บเครืองแบบพนักงานเพือภาพลกัษณ์องค์กรยงัคงมีผลการดาํเนินการทีดี  

ลูกคา้องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความตอ้งการการให้บริการและความสะดวกพิเศษ เพือให้ได้รับ

เครืองแบบทีถูกตอ้ง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ซึงบริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะรักษามาตรฐานการทาํงานให้เป็นที

ประทบัใจแก่ลูกคา้ พร้อมกบัลงทุนพฒันาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ให้มปีระสิทธิภาพอยา่งต่อเนือง 
 

ปี  บริษทัฯ มีรายได้รวม .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  คิดเป็น . %   มีกาํไรเฉพาะ

กิจการ  .   ลา้นบาท   และ   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีผลกาํไร .  ลา้นบาท  
 

 ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคน ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหุ้นทีได้

สนับสนุน และเป็นกาํลงัใจให้พวกเราเสมอมา และทางบริษทัฯ หวงัว่าจะไดรั้บความไวว้างใจ  และสนับสนุน

จากท่านผูถ้ือหุ้นในปี  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน) 

งบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถ้ือหุ้นบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูติคนิวซิตี 

จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธันวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที

สาํคญัและเรืองอนื ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน

ของบริษทั ณ วนัที  ธนัวาคม  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที

กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี 

ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรืองเหล่านี 

หนีสินทีอาจจะเกิดขึนและค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรืองดงักล่าวอยา่งไร 

บริษทัมีคดีฟ้องร้องซึงอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาลแพ่ง โดยบริษัทเป็นโจทย์

เรียกร้องค่าเสียหายจาํนวน .  ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี จากเงินต้น .  ลา้น

บาท และต่อมาจาํเลยได้ยืนฟ้องแยง้บริษทั และ

เรียกร้องค่าเสียหายจาํนวน .  ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบียร้อยละ .  ต่อปีจากเงินตน้ดังกล่าว คดี

ดงักล่าวสืบเนืองจากบริษทัไดท้าํสัญญาเพือรับ

บริการและคาํปรึกษาเกียวกับการติดตังระบบ

เว็บแอพพลิ เคชัน (สัญญาซอฟแวร์) แต่ไม่

สามารถใชป้ระโยชน์จากโปรแกรมซอฟแวร์จน

เกิดคดีฟ้องร้อง บริษทัจึงได้พิจารณาการตังค่า

เผือการด้อยค่ าโปรแกรมและบันทึ กเป็ น

ค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน .  ลา้นบาท ในงบการเงิน

ปี   เนืองจากรายการดังกล่าวมีการใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการโดยฝ่ายบริหารและมี

จํานวนเงินทีมีสาระสําคัญ ดังนัน ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสาํคญั 

 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ

หนีสินทีอาจจะเกิดขึนและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนรวมถึง 

- การทาํความเขา้ใจเกียวกบันโยบายและวิธีการทีฝ่ายบริหารของ

บริษทัใชใ้นการประมาณการการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ดงักล่าว และหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

- การหารือร่วมกับผู ้บริหารรของกิจการถึงดุลยพินิจในการ

ประมาณการของผูบ้ริหาร 

- การตรวจสอบหนังสือเอกสารจากศาลแพ่ง 

- การตรวจสอบหนังสือยืนยนัจากทนายความ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการ          

รายงานทางการเงิน 
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อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และ 8 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรืองดงักล่าวอยา่งไร 

สินค้าคงเหลือของบริษัทมีจํานวนเงินทีเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงิน ซึงวดัมูลค่าด้วยราคา

ทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ

ตาํกว่า เนืองจากเป็นสินคา้แฟชนัทีมีการแข่งขนั

สูงและมีการเปลียนแปลงความนิยมอย่างรวดเร็ว 

ดังนันบริษทัจึงมีความเสียงทีสินค้าคงเหลือจะ

แสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ จาก

การลดมูลค่าและการลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาประมาณการมูลค่าสินคา้คงเหลือ

ลดลงและสินคา้ลา้สมยั ซึงมีการใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ดงันนั ขา้พเจ้า

พิจารณาว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสาํคญั 

 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ

การพิจารณามูลค่าของสินคา้คงเหลือและสินคา้ลา้สมยัรวมถึง 

- การทาํความเขา้ใจเกียวกบันโยบายและวิธีการทีฝ่ายบริหารของ

บริษทัใชใ้นการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

- การสุ่มตวัอยา่งทดสอบมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

กบัขอ้มูลการขายว่ามีการขายในราคาทีตาํกว่าราคาทุนหรือไม่ 

เพือประเมินการประมาณการและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร

ว่าไดม้ีการประมาณการลดมูลค่าสินคา้คงเหลืออย่างเหมาะสม

และเพียงพอหรือไม ่

- พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลงของ

สินค้าคงเหลือในอดีตเพือประเมินความเหมาะสมของการ

ตงัสมมติฐานทีใชใ้นปีปัจจุบนั และประเมินความสมเหตุสมผล

ของสมมติฐานทีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาสินคา้ทีคา้งนาน 

และการขายในราคาทีตาํกว่าทุน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขายที

เกียวขอ้ง เพือพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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เรืองอืน 
 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ซึง

ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัที  ธันวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

อนืทีอยูใ่นสาํนกังานเดียวกนัและแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที  กุมภาพนัธ์   
 

ข้อมูลอืน    
                                                                                                                                                                

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบด้วยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงาน

นนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง    

ขอ้มูลอนืและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอนื  
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ คือการอา่นขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพจิารณาว่าขอ้มูลอนืมีความขดัแยง้ทีมี

สาระสําคญักบังบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอนืมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจ้าตอ้งสือสารเรืองดังกล่าวกับผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลเพือให้ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลดาํเนินการแก้ไข

ขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุม

ภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการ

ประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความ

เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทั หรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
 

 

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 

 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุน           

ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็น

ของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมี

อยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์

ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินทีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอ

และเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจ

เกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่

ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพอืออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเหมาะสม 

 กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 ของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขนึโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บสรุปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณใ์นรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธี

ส่วนไดเ้สียของบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้

เสีย ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคัญซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับ       

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอนืซึงขา้พเจา้     

เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใช้เพือ

ป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

  

                     

 *****/7 
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    -7- 

 

 

จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัใน

การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าว

ในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  

 

ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนางกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ 

 

 

 

 

 
(นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน)์ 

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 



122 

 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สาํหรับปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  



124 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

 
 

 

รายการทไีม่ใช่เงินสด 

ปี  
- บริษทัซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน .  ลา้นบาท โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

- บริษทัไดซื้อสินทรพัย ์โดยการทาํสัญญาเช่าการเงิน เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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1  ข้อมูลทัวไป 

บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทย และทีอยูจ่ดทะเบียนตงัอยู่
เลขที 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนพฤศจิกายน 2530  

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มปวโรฬารวทิยา ซึงถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 55 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการซือมาขายไปเสือผา้สําเร็จรูป รายละเอียดของบริษัทร่วม ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2562  และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 10  

2  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบั วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผู ้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงได้มีการ
เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีที
เกียวขอ้งต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560)  เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560)  เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได–้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13  เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 (ปรับปรุง 560)   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 (ปรับปรุง 560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 (ปรับปรุง 560) 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้
รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนที
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินค้าหรือบริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้
กิจการตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณที์เกียวขอ้งทงัหมดในการพจิารณาตามหลกัการใน
แต่ละขนัตอน 

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขนึเพือให้มี
เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบั
วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 
และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทาง
การเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญา
เช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

บริษทัคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัคาดวา่การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัที 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องบริษทัมีจาํนวนเพิมขึนประมาณ 590.8 ลา้นบาท และหนีสินของบริษทั
มีจาํนวนเพมิขึนประมาณ 590.8 ลา้นบาท 

2.2      เกณฑ์การวัดมูลค่า  

งบการเงินนีจัดทาํขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดังต่อไปนี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนเผือขาย มูลค่ายุติธรรม 
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หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที
กาํหนดไว ้ซึงได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุข้อ 3.14 

 

2.3 สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไว้

เป็นอยา่งอืน  
 

2.4  การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน

เงินทีเกียวกบั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

2.5  การวัดมูลค่ายุติธรรม  

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 

และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคญัอย่าง

สมาํเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตงัราคา         

กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ

จดัลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เมือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

ดงันี  

 ขอ้มูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินอยา่งเดียวกนั 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

131 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอนืทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตได)้ 

หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสินถูกจัดประเภทลาํดับชันของมูลค่า

ยติุธรรมทีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชนั

ของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 
 

3         นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถ้ือปฏิบติัโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัร่วม   

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   

ส่วนได้เสียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกด้วยราคาทุนซึงรวมถึง
ตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ของ เงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินจนถึงวนัทีบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.2  รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั 
 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมอืทวงถามถือ
เป็นส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

3.4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ 

3.5 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

สินคา้สาํเร็จรูปเพอืขายคาํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซือ หรือตน้ทุนอนืเพอืให้
สินคา้อยูใ่นสถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย  

3.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึก
บญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พอืคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผอืขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนผล
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุน
สะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัทีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาด- 
ทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ 
เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่า  

ทีเพิมขึนหรือทงัสองอย่าง ทังนีไม่ได้มีไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ

ให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้าง

เองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอนืเพอืให้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูยื้ม 

ค่าเสือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึงคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

อาคารชุด 20  ปี 

3.8 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

ทีดิน อาคารและอปุกรณว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การ
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บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่

สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นัน ให้ถือว่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของ

อุปกรณ ์

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก

แต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ ์โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยที์เช่า 
 

การเช่าซึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านันๆ ให้จดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ยานพาหนะทีได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า หักดว้ย 

ค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ

ส่วนทีจะหกัจากหนีตามสัญญา เพอืทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดินอาคารและ

อุปกรณ ์ถา้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอปุกรณที์เกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซึงประกอบด้วยราคาทุนของ

สินทรัพย ์หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอนื หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง 20 ปี 

เครืองตกแตง่ ติดตงั และอปุกรณ ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 
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บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยทีสุดทุกสิน

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม

เป็นสินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั  ค่าใชจ่้ายอืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมอืเกิดขึน 

ค่าตดัจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบทีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นัตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ันพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่ายและระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

3.10 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่าย 

สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าตงัแต่ 

3 ปี ถึง 30  ปี 
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3.11 การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ใน

กรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้น และมีความ

ชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกับยอดสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็น

ผลต่างระหวา่งราคาทุนทีซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินนนัๆ ซึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลกัทรัพย์เผือขายคาํนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า

ยติุธรรม 

มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์

หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลด

ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียง

ทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูล

ค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนใน

ภายหลงั  และการเพิมขึนนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
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รายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดั

จาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.12 หนสิีนทีมีภาระดอกเบยี 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกในราคาทุน 

3.13 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืแสดงในราคาทุน 

3.14  ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดม้ีการคิดลดกระแสเงินสดเพอืให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้นัจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํ โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที บริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดทีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 

ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้าย

อนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน  

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมอืเกิดขึน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะ

จ่ายชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

138 

3.15   ประมาณการหนสิีน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ 

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสินดงักล่าว 

ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั

ก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความ

เสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพมิขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

3.16    รายได้ 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี  

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีบริษทัคาด

ว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพมิและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

และส่วนลดตามปริมาณ 

ขายสินคา้และบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้

ให้กบัลูกคา้ สาํหรับสัญญาทีให้สิทธิลกูคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะ

ปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง โดยอา้งอิงกบัขนัความสาํเร็จเมือไดใ้ห้บริการ ขนัความสาํเร็จ

ของงานประเมินโดยใชวิ้ธีอตัราส่วนของตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทงัสิน 

ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมอืเกิดขึน 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน เงินปันผลและดอกเบียรับจาก

การลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

รายไดค้่าเช่า 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพอืให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่า 
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เช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

การขายสินคา้และให้บริการ 

รายได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีมี

นัยสําคญัไปให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้

นนัหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนัน 

ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน

ทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมอืมีการให้บริการ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน เงินปันผลและดอกเบียรับจาก

การลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

รายไดค้่าเช่า 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่า

เช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน  

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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3.17 ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขนึ ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือ

การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย 

3.18 สัญญาเช่าดําเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือ

ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนนัขึนอยูก่บั

การใชสิ้นทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนนัจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ ถา้ทาํให้บริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม ่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนที

เป็นองค์ประกอบอนืโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชือถือให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในจาํนวนทีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนนั หลงัจากนนัจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และตน้ทุน

ทางการเงินตามนยัจากหนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพมิของบริษทั 

3.19 ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงิน

ไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับรายการที

รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษทีีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการ

โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียที

ตอ้งชาํระ บริษทัเชือว่าไดต้งัภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ

ประเมินนีอยูบ่นพนืฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์

ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายทีมีอยู่  การเปลียนแปลงในภาษีเ งินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการ

เปลียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มอืกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ 

ภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี

ต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษจีะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
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3.20 กําไรต่อหุ้น  

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหว่างปี 

3.21 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทั (ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปัน

ส่วนอย่างสมเหตุสมผล  

4 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทั หาก

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการ ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญัเดียวกนักับบุคคลหรือกิจการนัน การเกียวขอ้งกันนีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สําหรับความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอนื มีดงันี 

 

 

ชือกจิการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทงันี รวมถึงกรรมการของ

บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 

นางศิรินา  ปวโรฬารวทิยา ไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญถ่ึงวนัที  พฤษภาคม 562 

และเป็นกรรมการของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั  

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญแ่ละเป็นกรรมการของบริษทั 

นางประวรา  เอครพานิช 

บริษทั ศิราธาน จาํกดั 

ไทย 

ไทย 

เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญแ่ละเป็นกรรมการของบริษทั 

เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม 562 

และมีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 
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ชือกจิการ 

ประเทศทจีัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั สหสิน จาํกดั 

 

นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ 

ไทย 

 

ไทย 

เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ตงัแต่วนัที 13 พฤษภาคม 562  

และมีกรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

เป็นกรรมการของบริษทัถึงวนัที  30  เมษายน 2562 

บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั วราธาน จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ภูเพชร จาํกดั           ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั โชคธานี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั 

บริษทั ปณิวรา จาํกดั 

ไทย 

ไทย 

กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

กรรมการและผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์ โฮลดิง ไทย ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล ไทย ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา ไทย กรรมการร่วมกนั 

สมาคมรักแม่ ไทย กรรมการร่วมกนั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ตามทีตกลงร่วมกนั 

รายไดอื้น ต้นทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ซือสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ดอกเบียจ่าย อัตราดอกเบียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของสถาบนัการเงิน 

   ภายในประเทศบางแห่งบวกส่วนเพมิอีกร้อยละ  ต่อปี  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

ตามทีตกลงร่วมกนั 

ขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน ราคาตามทีระบุในสัญญา 
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รายการทีสําคญักับผูบ้ริหารสําคญัหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนสําหรับปีสินสุดวนัที  

ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

  
บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั  

รายไดจ้ากการขาย - 178 

ขาย - ทีดินและสิงปลกูสร้างภายใตอ้สังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - 14,300 

ขาย - ยานพาหนะ 530  - 

ขาย - เงินลงทุน 19,700  17,500 

รายไดอื้น 2,255  2,568 

ซือสินคา้ 357,231  416,199 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 13,542    11,077 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,316  10,114 

ดอกเบียจ่าย 1,012  1,053 

  
ผู้บริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั    

   ผลประโยชน์ระยะสัน 5,915  7,198 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280  287 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 6,195 7,485 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
 (พนับาท) 

ลูกหนีการค้า   

กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  191

ลูกหนีหมุนเวียนอืน   

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 530  -

เจ้าหนีการค้า   

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 13,761  52,980

เจ้าหนีอืน  

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,946  3,289

 

 

  

งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 อัตราดอกเบีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน      

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 3.60  - 39,000  - 

รวม    39,000  - 
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รายการเคลือนไหวของเงินกูยื้มระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม  มีดงันี 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2562      2561 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (พนับาท) 

ณ วนัที  มกราคม - 86,891 

เพมิขึน 65,000 7,550 

ลดลง (26,000) (94,441) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 39,000 - 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

เงินสดในมือ 1,200 977 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,478 2,427 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1 1 

รวม 7,679 3,405 
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6 ลูกหนีการค้า  

   งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

                  2562              2561 

 หมายเหต ุ  (พนับาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 - 191 

กิจการอนืๆ  71,051 81,579 

รวม  71,051 81,770 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  (5,190) (1,735) 

สุทธิ  65,861 80,035 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 3,455 1,232 
 

 
การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 

   งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 
   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
                  2562            2561 

กิจการอืนๆ  (พนับาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  59,101 71,236 
เกินกาํหนดชาํระ:    
   นอ้ยกว่า 3 เดือน  4,100 4,368 
   3 - 6 เดือน  1,139 1,239 
   6 -  เดือน  1,521 2,999 
   มากกว่า  เดือน  5,190 1,928 

  71,051 81,770 
หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  (5,190) (1,735) 

สุทธิ  65,861 80,035 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต ่  วนั ถึง 180 วนั 
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7 ลูกหนีอืน  
   งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

      2562         2561 
  (พนับาท) 

ลูกหนีอนื   3,516  4,325 

เงินประกนัและมดัจาํ  10  - 

รายไดค้า้งรับ  2,916  930 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  491  69 

อนืๆ  519  339 
รวม  7,452  5,663 

     

8 สินค้าคงเหลือ  
   งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

        2562      2561 

 (พนับาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 288,883 296,780 
หกั ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (2,519) (6,147) 

สุทธิ 286,364 290,633 

   

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 
   งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

       2562      2561 

 (พนับาท) 
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 4,636  2,701 

ลูกหนีภาษีมูลค่าเพมิ 951  1,384 

อนืๆ  4,216  5,254 

รวม 9,803  9,339 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน     

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  

 

            2562     2561   2562      2561 

       (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 35,277 42,902 35,722    41,051 

จาํหน่าย (14,107) (7,671) (13,455)     (7,329) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก   

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 100 46 - - 

ณ วันที 31 ธันวาคม 21,270 35,277 20,267       33,722 
 

 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัท่าน

หนึงออกไปร้อยละ 8.49 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 27.76 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วน

ไดเ้สียจาํนวน 10.8 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 10.3 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ลา้นบาท (หมายเหต ุ ) 
 

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่บุคคลอนืออกไปรวมร้อย

ละ 2.59 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 19.27 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 

3.3 ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และมีราคาทุน 3.1 ล้านบาท สําหรับงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 6.0 ลา้นบาท  
 

จากการขายเงินลงทุนทงั 2 ครังดงักล่าว บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 11.6 ลา้นบาท และ 12.2 ลา้นบาทใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2562 ตามลาํดบั 
 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัท่าน

หนึงออกไปร้อยละ 6.03 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 33.79 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วน

ไดเ้สียจาํนวน 7.7 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 7.3 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 17.5 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 9.8 ลา้นบาท และ 

10.2 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั (หมายเหตุ 4) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศท ี

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

  
กิจการ

จดัตงั 2562 2561 2562 2561 
 

2562  2561 
 

2562  2561 
 

2562    2561 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม  
 

     

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ก่อสร้าง ไทย 16.68 27.76 116,000 116,000  20,267 33,722 - -                                                                                                                              20,267 33,722

บริษทัร่วมไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน

  งบการเงินทแีสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท ี สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

  กิจการ

จดัตงั 2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วม 
 

 (ร้อยละ) 

 

(พันบาท) 

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ก่อสร้าง 
ไทย 16.68 27.76 116,000 116,000  20,267  33,722  21,270  35,277  -  -  21,270  35,277 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง

การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม 

 

11 เงนิลงทุนระยะยาวอืน 

 

 บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

รายได ้ 907  754 

    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 421  141 

ถือหุน้ร้อยละ 16.68 27.76 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนทเีป็นของบริษัท 100  47 

    
สินทรัพยห์มุนเวียน 9,014  8,424 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 123,422  123,467 

หนีสินหมุนเวียน (467)  (405) 

หนีสินไม่หมุนเวียน (1,648)  (1,589) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 130,321  129,897 

ถือหุน้ร้อยละ 16.68 27.76 

มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 21,270 35,277 

   

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

         (พนับาท) 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน       

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย   614 762 614 762 

       
ตราสารทุนอืนทีไม่อยู่ใน       

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั   47,211 47,211 50,286 50,286 

   กิจการอืนๆ   9,409 9,525 9,409 9,525 

   56,620 56,736 59,695 59,811 

รวม   57,234 57,498 60,309 60,573 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลือนไหวในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  ของตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงันี 

 
 

 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

หลักทรัพย์เผือขาย   

ณ วนัที 1 มกราคม  762 1,515 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (148) (753) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 614 762 

 

   งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน     

   ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2562  2561  2562  2561 

         (พนับาท) 

ตราสารทุนอืนทไีม่อยู่ใน 

   ความต้องการของตลาด 

      

ณ วนัที 1 มกราคม    57,370 57,370 60,445 60,445 

ลดทุน   (750) - (750) - 

ค่าเผือการดอ้ยค่า   - (634) - (634) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม   56,620 56,736 59,695 59,811 

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดบนัทึกตามวิธีราคาทุน ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี 

 

 
 

 งบการเงนิทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สัดส่วน           

ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

กิจการทีเกียวข้องกนั             

บริษทั ปณิวรา จาํกดั อสงัหาริมทรัพย ์ 18.66 18.66  284,000 284,000 47,211 47,211 - - 47,211  47,211  - - 

                 

กิจการอืนๆ                 

บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วน 2.00 2.00  60,000 60,000 1,200 1,200 - - 1,200  1,200  72  36 

    ใหก้บัผูผ้ลิตเสือผา้                

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย)  ผลิตเครืองจกัรทีใชใ้นการ 2.00 2.00 97,400 97,400 2,759 2,759 - - 2,759  2,759  487  487 

   จาํกดั    ผลิตสิงทอ เครืองแต่งกาย               

    และเครืองหนงั               

บริษทั ไทยซมัซุง  ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.08 0.08 1,200,000 1,200,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000  300  300 

   อิเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั           ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิกส์              

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชนั โรงเรียนสอนตดัเยบ็เสือผา้ 4.00 4.00 6,250 25,000 250 1,000 - (634) 250  366  - - 

   จาํกดั              

บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั ผลิตไอศกรีม 3.00 3.00 140,000 140,000 4,200 4,200 - - 4,200  4,200  - - 

รวม      56,620 57,370 - (634) 56,620  56,736  859  823 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สดัส่วน           

ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

กจิการทเีกียวข้องกนั             

บริษทั ปณิวรา จาํกดั อสงัหาริมทรัพย ์ 18.66 18.66  284,000 284,000 50,286 50,286 - - 50,286  50,286  - - 

                 

กจิการอืนๆ                 

บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วน 2.00 2.00  60,000 60,000 1,200 1,200 - - 1,200  1,200  72  36 

    ใหก้บัผูผ้ลิตเสือผา้                

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย)  ผลิตเครืองจกัรทีใชใ้นการ 2.00 2.00 97,400 97,400 2,759 2,759 - - 2,759  2,759  487  487 

   จาํกดั    ผลิตสิงทอ เครืองแต่งกาย               

    และเครืองหนงั               

บริษทั ไทยซมัซุง  ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.08 0.08 1,200,000 1,200,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000  300  300 

   อิเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั           ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์              

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชนั โรงเรียนสอนตดัเยบ็เสือผา้ 4.00 4.00 6,250 25,000 250 1,000 - (634) 250  366  - - 

   จาํกดั              

บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั ผลิตไอศกรีม 3.00 3.00 140,000 140,000 4,200 4,200 - - 4,200  4,200  - - 

รวม      59,695 60,445 - (634) 59,695  59,811  859  823 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยทีดิน ซึงมีราคาประเมินรวม 306.9 ลา้นบาท 

(2561: 306.9 ลา้นบาท) ทีดินใชร้าคาประเมินโดยหน่วยงานราชการซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2 ของลาํดบัชัน

มูลค่ายติุธรรม  
 

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัไดข้ายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง ในราคารวม 14.3 

ลา้นบาท (หมายเหตุ 4) ทาํให้เกิดกาํไรจากการขายดังกล่าวจาํนวน 11.4 ลา้นบาท ซึงแสดงภายใตร้ายได้อืนในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ราคาทุน   

ณ วนัที 1 มกราคม  72,295 87,728 

จาํหน่าย - (15,433) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 72,295 72,295 

   

ค่าเสือมราคาสะสม   

ณ วนัที 1 มกราคม  - 12,043 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 503 

จาํหน่าย - (12,546) 

ณ วันที 31 ธันวาคม - - 

   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วันที 31 ธันวาคม  72,295 72,295 

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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13 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหวา่ง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 7,480 24,675 207,351 15,827 11,276 266,609 

เพิมขึน - - 8,066 - 24,268 32,334 

จาํหน่าย - - - (640) - (640) 

โอน - - 5,800 - (5,800) - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 7,480 24,675 221,217 15,187 29,744 298,303 

เพิมขึน - - 6,153 2,799 2,730 11,682 

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

โอน - 22,290 8,731 - (31,021) - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 7,480 46,965 234,980 10,020 1,453 300,898 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหว่าง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม       

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 24,675 173,779 13,920 - 212,374 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 15,032 850 - 15,882 

จาํหน่าย - - - (640) - (640) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 24,675 188,811 14,130 - 227,616 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 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 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มี

จาํนวนเงิน 192.0 ลา้นบาท (2561: 180.9  ลา้นบาท) 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     เครืองตกแต่ง       

   อาคารและ  ติดตงั    สินทรัพยร์ะหวา่ง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

       

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561       

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 7,480 - 32,406 193 29,744 69,823 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - 864 - 864 

 7,480 - 32,406 1,057 29,744 70,687 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562       

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 7,480 22,009 30,923 - 1,453 61,865 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - 2,693 - 2,693 

 7,480 22,009 30,923 2,693 1,453 64,558 
       



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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14 สิทธิการเช่า  

รายการเคลือนไหวของสิทธิการเช่าสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

 

บริษัทได้ทาํสัญญาเช่าและสัญญาสิทธิการเช่าพืนทีสําหรับร้านของบริษทัระยะเวลาตังแต่ 3 ปี ถึง  ปี 

โดยสัญญาจะสินสุดนานทีสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับสิทธิการเช่าเป็น

จาํนวนเงินรวมทงัสินประมาณ 46.5 ลา้นบาท (2561: 48.6 ลา้นบาท)  

15      ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงันี   

 
 

 

 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 9,140 11,650 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,506) (2,510) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 6,634 9,140 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์  หนสิีน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท) 

รวม 14,651 14,090 (98) - 

การหกักลบรายการของภาษี  (98) - 98 - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการ     

   ตดับัญชีสุทธิ  14,553 14,090 - - 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างปี 562 มีดงันี 

 
16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย /  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที 

 1 มกราคม 

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2562 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     

ลูกหนีการคา้ (ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ) 347 691 - 1,038 

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้) 1,229 (725) - 504 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเผือการดอ้ยค่า) - 2,447 - 2,447 

เงินลงทุนระยะยาวอืน (ค่าเผือการดอ้ยค่าและการ

ปรับมูลค่า) 1,326 (97) 

 

- 

 

1,229 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,339 3 - 1,342 

ความแตกต่างของการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขาย 9,809 (1,718) - 8,091 

รวม 14,050 601 - 14,651 
 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   40 (138) - (98) 

รวม 40 (138) - (98) 
 

สุทธิ 

 

14,090 

 

463 

 

- 

 

14,553 

 

 งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

เงินมดัจาํและเงินประกนั 56,053 68,051 

รวม 56,053 68,051 
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17 หนสิีนทีมีภาระดอกเบยี 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.67 ตอ่ปี 

(2561: ระหว่างร้อยละ 6.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี) ทรัสตรี์ซีทส์มีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: ร้อย

ละ 2.50 ต่อปี)  และเงินกูยื้มจากสถาบนัทางการเงินมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี 

(2561: ระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี) 

ภายใตเ้งือนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริษทัไดรั้บสินคา้ทีสังเขา้มาโดยการใชเ้ครดิตของธนาคาร ดงันนั บริษทัจึงมี

ภาระผกูพนัต่อธนาคารสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทงัทีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

ส่วนทีหมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   

ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 33,587 20,247 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน   

 ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  90,000 150,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 1,338 1,895 
 

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมระยะสันจากสถาบัน

การเงนิ 124,925 172,142 

    
เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั    

 ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  4 39,000 - 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด    

   ชาํระภายในหนึงปี  245 1,065 

รวมหนสิีนทีมดีอกเบียระยะสัน  164,170 173,207 
    

ส่วนทีไม่หมุนเวียน   

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,955 - 

รวมหนสิีนทีมดีอกเบียไม่หมุนเวยีน 1,955 - 

   
รวมหนสิีนทีมภีาระดอกเบีย 166,125 173,207 
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ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 422.0 ลา้นบาท (2561: 

277.5 ลา้นบาท)                                            

18 เจ้าหนีการค้า 

 

 

19 เจ้าหนีอืน 

 

 

 

 

 

 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 13,761 52,980 

กิจการอืนๆ 2,766 464 

รวม 16,527 53,444 

   

  งบการเงินทแีสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 4 15,666 23,137 

อืนๆ  2,542 2,135 

รวม  18,208 25,272 
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20 หนสิีนหมุนเวียนอืน 

 
 

21 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.  ในการให้ผลประโยชน์เมอืเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวม้ีความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ 

ความเสียงของช่วงชีวิตและความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  4,004 7,263 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  650 674 

อืนๆ  1,277 1,331 

รวม  5,931 9,268 

    
 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

  

164 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 
 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืเกิดขึนจาก 

 

 งบการเงนิทแีสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 6,692 6,983 

   
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบียจากภาระผกูพนั 1,224 1,038 

 1,224 1,038 

   
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,073) - 

   
อืนๆ   

รับโอนหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,239 - 

ผลประโยชนจ่์าย (134) (1,329) 

   
ณ วนัท ี 31 ธันวาคม 7,948 6,692 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (911) - 

ขอ้สมมติทางการเงิน (162) - 

รวม (1,073) - 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลยี 
ถ่วงนาํหนกั) 

 
ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ

ประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.47 2.25 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต - 1.00 
 

 งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน  ลดลง 

 (พนับาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  

อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (626) 709 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 705 - 

   

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561  

อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (738) 833 

การเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 940 (757) 
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เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที 7) พ.ศ. 2562 ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติม

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อตัราสุดทา้ย 400 วนั นันไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นทีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต

เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจาํนวน 2.3 ลา้นบาท 

22 ทุนเรือนหุ้น 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา  ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พนัหุน้ / พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 10 25,000 250,000  25,000 250,000 

ณ วนัที 31 ธันวาคม       

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

       

หุ้นทีออกและชําระแล้ว       

ณ วนัที 1 มกราคม       

-  หุน้สามญั 10 12,000 120,000  12,000 120,000 

ณ วนัที 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามญั 10 12,000 120,000  12,000 120,000 
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23       สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ยการจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน

ผลไม่ได ้ 

 

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการเปลยีนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วย

ผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทงัมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

การเคลือนไหวในทุนสํารอง 

การเคลือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

24 ส่วนงานดําเนินงาน  

บริษัทมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของบริษัท ผูม้ีอาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่าง

นอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 ส่วนงาน 1 เครืองแต่งกายสุภาพสตรี 

 ส่วนงาน 2 เครืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 

 ส่วนงาน 3 เครืองประดบั 

     ส่วนงาน 4 เครืองแบบยนิูฟอร์ม



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

  

168 

ข้อมูลเกยีวกับส่วนงานทรีายงาน 

 
ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย  

 

 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 เครืองแต่งกายสุภาพสตรี เครืองแต่งกายสุภาพบุรุษ เครืองประดับ เครืองแบบยูนิฟอร์ม อืน รวมส่วนงานทีรายงาน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 589,554 641,328 7,976 16,265 2,660 16,001 129,779 142,055 638 - 730,607 815,649 

ตน้ทุนรวม 307,168 361,306 6,328 12,572 1,473 9,668 85,979 96,753 556 - 401,504 480,299 

กาํไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 282,386 280,022 1,648 3,693 1,187 6,333 43,800 45,302 82 - 329,103 335,350 

        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน        
รายไดอื้น       34,485 40,096 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (282,052) (300,980) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (60,208) (53,854) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์       (12,235) - 
ตน้ทุนทางการเงิน       (6,256) (7,684) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       100 46 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       49 (1,975) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       2,986 10,999 

         
สินทรัพยต์ามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม       670,725 728,987 

         
หนีสินตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม       216,189 269,777 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  
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25 รายได้อืน 

 

 
  

 

  งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน   

  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พนับาท) 

รายไดค่้าเช่ารับ  8,559 7,462 8,559 7,462 

รายไดช้ดเชยจากกรมธรรม ์  3,947 3,209 3,947 3,209 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      

ในบริษทัร่วม 10 11,593 9,829 12,245 10,171 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  1,991 100 1,991 100 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน  1,477 872 1,477 872 

เงินปันผลรับ  859 823 859 823 

รายไดจ้ากค่าชดเชย  346 1,182 346 1,182 

รายไดค่้าธรรมเนียมการสอน  102 127 102 127 

กาํไรจากการจาํหน่าย      

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 - 11,413 - 11,413 

อืนๆ  5,611 5,079 5,611 5,079 

รวม  34,485 40,096 35,137 40,438 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

27 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

ซือสินคา้สาํเร็จรูป 401,504 480,299 

ค่าเช่า 155,084 181,490 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 82,982 65,573 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย 45,830 45,461 

ค่าส่งเสริมการขาย 7,157 9,671 

ค่าเสือมราคา 16,401 16,385 

ค่าสาธารณูปโภค 7,384 8,868 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 7,090 7,882 

ค่าภาษีโรงเรือน 6,848 5,648 

ค่าวสัดุสินเปลือง 4,497 5,009 

อืนๆ 8,987 8,846 

รวม 743,764 835,132 

   

  งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย /  

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

ภาษเีงนิได้ทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบัน   

สาํหรับปีปัจจุบนั  598  2,426 
   

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี   

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (647) (450) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (49) 1,976 

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  
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ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

 

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง 

 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย /  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย (30)   (150) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 215  - 

รวม 185  (150) 

    

 งบการเงินทแีสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   2,936    12,974 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  587  20  2,595 

รายไดเ้งินปันผลทีไม่ตอ้งเสียภาษี   (172)    (165) 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พิมขึน   (1,079)    (1,009) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   29    114 

อืนๆ  586    441 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1.7  (49)  15.2  1,976 

        

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  
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28 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็น

ส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี 

 

 

 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   3,489    13,270 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  698  20  2,654 

รายไดเ้งินปันผลทีไม่ตอ้งเสียภาษี   (172)    (165) 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พิมขึน   (1,079)    (1,009) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   29    114 

อืนๆ  475   382 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.4  (49)  14.9  1,976 

 

 งบการเงนิทแีสดงเงินลงทุน     

 ตามวธีิส่วนได้เสีย   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท/ พนัหุน้) 

กาํไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

   ของบริษทั (ขนัพืนฐาน) 

 

2,986 

 

10,999 

 

3,538 

 

11,294 

จาํนวนหุ้นสามญัทีออกจําหน่ายแล้ว  12,000 12,000 12,000 12,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.25  0.92  0.29  0.94 

        



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  
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29 เงนิปันผล 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมอืวนัที  เมษายน  ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน .  ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในเดือนพฤษภาคม  

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมอืวนัที  เมษายน  ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน .  ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในเดือนพฤษภาคม  

30 เครืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

นโยบายการจดัการความเสียงทางดา้นการเงิน 

บริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครืองมือ

ทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือการคา้  

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ

ระดบัความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทนุของการจดัการ

ความเสียง ฝ่ายบริหารไดม้ีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของบริษทัอย่างต่อเนืองเพือให้มนัใจ

ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมันของนักลงทุน 

เจา้หนีและตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดม้ีการกาํกบัดูแลผลตอบแทน

จากการลงทุน ซึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม 

อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญั 
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบยี 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียหมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย

ในตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย

ทีเกิดจากเงินกูยื้ม บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม และระยะทีครบกาํหนด

ชาํระมีดงันี 

 
 

 
 

 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบีย 

ทีแทจ้ริง 

  

ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

ปี 2562      

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.87 - 7.17 33,587 -  33,587 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน    3.20 - 5.50 90,000 -  90,000 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนั 

 

3.60 

 

39,000 

 

- 

  

39,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 2.50 1,338 -  1,338 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8.94 245 1,955  2,200 

รวม  164,170 1,955  166,125 

 

ปี 2561     

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.87 - 7.67 20,247 - 20,247 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน    3.50 - 5.50 150,000 -  150,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 2.50 1,895 -  1,895 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8.66 1,065 -  1,065 

รวม  173,207 -  173,207 

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ความเสียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจากการซือสินคา้และการขายสินคา้ทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

 
 

ความเสียงด้านสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือคือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บริษทั ตามเงือนไขทีตกลง

ไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพอืควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ 

โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามี

ความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวน

มาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไม่ได ้

 

  งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

เงินริงกติมาเลเซีย    

ลูกหนีการคา้  244  1,792 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ                                244  1,792 

    
เงินยูโร   

เจา้หนีการคา้  66 35 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ                                66 35 

รวม  310 1,827 
 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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ความเสียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด  ให้เพยีงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพอืทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลาํดับชันมูลค่า

ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ได้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มระยะสันเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเนืองจากอตัราดอกเบียอา้งอิงจาก 

อตัราดอกเบียตามทอ้งตลาด และเครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสนั 

 

มูลค่ายติุธรรมภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจากอตัราดอกเบียตาม 

สัญญาใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 

 

 

 

 

 งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม  

ตามบญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พนับาท) 

31 ธันวาคม 2562  
      

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่า       

   ด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 614  614  -  - 614 

         

31 ธันวาคม 2561  
        

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่า         

   ด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 762  762  -  - 762 
 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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31 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 
 

บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าและบริการกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 

2565 โดยค่าเช่าตามทีระบุในสัญญา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดค้าํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินภายในประเทศสองแห่งให้กบั

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 36.0 ลา้นบาท (2561 : 36.0 ลา้นบาท) 

32 หนสิีนทีอาจเกิดขึน 

32.1  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนังสือคาํประกนักบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง

ซึงส่วนใหญ่เป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพนืทีกบับริษทัแห่งหนึงและการปฏิบติัตามสัญญากบัลูกคา้และการชาํระ

หนีทีเกิดขึนจากการใชบ้ตัรเครดิตนาํมนัเป็นจาํนวนเงินรวม 12.1 ลา้นบาท (2561 : .   ลา้นบาท) 
 

32.2  เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพือรับบริการและคาํปรึกษา

เกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทงัสิน .  ลา้นบาท โดย

ปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอนืๆแลว้รวมทงัสิน 12.2 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใต้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 
 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทกยื์นฟ้องคู่สัญญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศอีกแห่งหนึง เนืองจากผู ้

ให้บริการผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไปแลว้ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหาย

จากจาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 33.1 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึง

วนัทีจาํเลยชาํระเงินให้แก่บริษทัจนครบถว้น 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย / 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

จํานวนเงนิขันตําทต้ีองจ่ายในอนาคตทังสิน   

   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลกิไม่ได้   

ภายในหนึงปี 93,419 93,622 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 120,948 90,574 

รวม 214,367 184,196 
 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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เมือวนัที  29  มกราคม  2562  จาํเลยไดยื้นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั  โดยอา้งว่าบริษทัจงใจผิดสัญญาและขอให้ศาล

ยกฟ้อง และให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก

เงินตน้ดงักล่าว นับจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินให้จาํเลยทงัสองจนครบถว้น 
 

เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดยื้นคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง

ทงัสิน และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 
 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 
 

จากกรณีพิพาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรมและบนัทึกค่าใชจ่้าย

ทงัจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

33 การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ข้อมูลทางการเงิน     

    (หน่วย : พนับาท)  

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560   ปี 2559  

สินทรัพยร์วม 670,725          728,987       808,463       805,859  

หนีสินรวม 216,189         269,777       353,649       349,511  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 454,536         459,210       454,813       456,348  

รายไดจ้ากการขาย 630,608         815,649  780,742        890,844  

รายไดร้วม 765,092       855,745        815,979       941,132  

กาํไรขนัตน้ 363,588        375,446       340,275        433,076  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,986      10,999  8,642  22,692  

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.25               0.92  0.72  1.89  

 

 

อัตราส่วนทางการเงิน     

     

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560   ปี 2559  

อตัรากาํไรสุทธิ 0.39     1.29  1.06  2.41  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.31     2.69  2.49  4.78  

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 0.65     2.41  1.90  5.12  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.25     0.92  0.72  1.89  

เงินปันผลต่อหุ้น 0.15*      0.70  0.50  0.75  

มูลค่าตามบญัชีตอ่หุ้น 38.02    38.29  37.57  35.86  
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงิน – งบการเงินรวม 

 

.  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ 

สาํหรับปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีรายไดร้วม 765.74 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561   

คิดเป็น 10.55% มผีลกาํไร 3.54 ลา้นบาท และเนืองจากบริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม จึงทาํให้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯมีรายไดร้วม 765.09 ลา้นบาท กาํไร 2.99 ลา้นบาท    

 

.  ผลการดําเนินงาน 

บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายการขาย 1,161.5 ลา้นบาท เกิดขนึจริง 765.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

90.65 ลา้นบาท หรือ 10.59%  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย 600.83 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 72.77 ลา้นบาท หรือ 10.80%  

มีรายไดจ้ากการบริการ 129.78 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 12.27 ลา้นบาท หรือ 8.64% เนืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจไม่เติบโต และกาํลงัการซือของผูบ้ริโภคทงัในประเทศ และนกัท่องเทียวทีลดลงอย่างต่อเนือง  จาก  

ไตรมาส 3 ส่งผลให้ยอดขายลดลง และบริษทัฯ มีรายไดอื้นจาํนวน 34.48 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 5.61 

ลา้นบาท หรือ 13.99% เนืองจากปีก่อนมีกาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและเงินลงทุน รวม

จาํนวน 21.03 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2562 บริษทัมีกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นและเงินลงทุนจาํนวน 14.23 ลา้น

บาท  

บริษทัฯ มีกาํไรขนัตน้จาํนวน 329.10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 6.25 ลา้นบาท หรือ 1.86% 

เนืองจากยอดขายทีลดลง แต่ในขณะเดียวกนัอตัรากาํไรขนัตน้คิดเป็น 45.05% เพมิขึนจากปีก่อน 3.96% 

เนืองจากบริษทัฯ มีการหาแหล่งผลิตเพมิขึนทาํให้ราคาทุนสินคา้ลดลง 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวม 342.26 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 12.57 ลา้นบาท 

หรือ 3.54% ค่าใชจ่้ายลดลง เนืองจากบริษทัไดพ้ิจารณาปิดร้านสาขาทีมีผลดาํเนินงานขาดทุนและรวมสาขา

ภายในศูนยก์ารคา้เดียวกนัเขา้ดว้ยกนัทาํให้ค่าใชจ่้ายสถานทีลดลง ขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการปรับการใชง้บ

การตลาดดา้นสือโฆษณา Social Media เพมิขึนอยา่งต่อเนือง และมีการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรทางการขาย 

เพอืให้เกิดประสิทธิภาพในการขายมากขึน ทาํให้มีค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรเพมิขึน  

บริษทัฯ มีการตงัดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างติดตงัทีไม่สามารถใชง้านไดต้าม

วตัถุประสงค ์ เนืองจากไม่ไดรั้บการส่งมอบงานทีสมบูรณ์จากผูว่้าจา้งซึงมีการฟ้องร้องและคดีอยูร่ะหว่างการ

พิจารณาของศาล จาํนวน 12.24 ลา้นบาท  

 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินรวม 6.26  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  1.43 ลา้นบาท  เนืองจากบริษทั

ไดแ้หล่งเงินทุนทีมีอตัราดอกเบียทีตาํกวา่การใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  

ทาํให้งบการเงินของบริษทั มีผลกาํไรสําหรับปี 2.99 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 72.85%  

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น ปีนีเท่ากบั 0.25 ปี  2561 เท่ากบั 0.92  
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.  ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์ 

ณ สินปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทงัสิน 670.73 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 58.26 ลา้นบาท หรือ 

(7.99%) โดยทีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 11.92 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 46.34 ลา้นบาท   

สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหนีการคา้ลดลง 14.17 ลา้นบาท เนืองจากมีการรับ

ชาํระนีจากลูกหนีการคา้ไดเ้ร็วมากขึน ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 36.44 วนั ปี 2561 เท่ากบั 39.37 วนั 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง สาเหตุหลกัมาจาก ในเดือน มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดข้ายหุ้นของ

บริษทั โชคสามคัค ี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมให้กบัผูถ้ือหุน้ของบริษทัท่านหนึงออกไป 985,000 หุ้นคิดเป็นร้อย

ละ 8.49 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 27.76 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สียจาํนวน 

10.8 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 10.3 ลา้นบาท สาํหรับงบ

การเงินเฉพาะกิจการไป ในราคา 19.7 ลา้นบาท และในเดือน กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดข้าย หุ้นของบริษทั 

โชคสามคัคี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมให้กบับุคคลอนืออกไป 300,000 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 2.59 จากส่วนไดเ้สีย

ทงัหมดร้อยละ 19.27 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 3.3 ลา้นบาท สาํหรับงบ

การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 3.1 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการไป ใน

ราคา 6.0 ลา้นบาท  และลดลงจากการรับคืนเงินประกนัและมดัจาํร้านสาขาทีปิดจากศูนยก์ารคา้ จาํนวน 12 ลา้น

บาท 

 

.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

 สภาพคล่อง 

ในปี 2562  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.68 ลา้นบาทเพิมขึนจากปีก่อน 4.27 ลา้น

บาท   โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7.73 ลา้นบาท กระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมการลงทุน 

21.08 ลา้นบาท  มีกระแสเงินสดรับไดม้าจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.70 ลา้นบาท ขายอุปกรณ์

และยานพาหนะ 3.40 ลา้นบาทและรับเงินปันผล 0.86 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดใชไ้ปเพือซืออุปกรณ ์8.88 

ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไป 24.54 ลา้นบาท จากการใช้ไปในการจ่ายคืนเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 47.22 ลา้นบาท จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนั 26.00 ลา้นบาท จ่ายดอกเบีย 6.23 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 8.4 ลา้นบาท และรับเงินกูยื้มระยะ

สันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 65.00 ลา้นบาท อตัราส่วนสภาพคล่อง และ CASH CYCLE อยูที่ 1.84 

เท่า 266.91 วนั ปี 2561 อยูที่ 1.49 เท่า 221.56 วนั   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.44 เท่า ปี 2561 เท่ากบั 0.38 

เท่า ซึงอตัราส่วนสภาพคล่องโดยภาพรวมดีขึนจากปี 2561 
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แหล่งทีมาของเงินทุน 

 หนสิีนรวม 

 ณ สินปี  2562 บริษทัฯ มหีนีสินรวม 216.19  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 53.59 ลา้นบาท หรือ 

(19.86%) เป็นการลดลงของหนีสินส่วนหมุนเวียน 56.36 ลา้นบาท จากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

จากสถาบนัการเงินลดลง 47.22 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้ลดลง 36.92 ลา้นบาท ในขณะทีเงินกูยื้มระยะสันจาก

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน 39.00 ลา้นบาท เจา้หนีอนืลดลง .  ลา้นบาทและหนีสินหมุนเวยีนอนื

ลดลง 3.34 ลา้นบาท หนีสินไม่หมุนเวียนเพมิขึน 2.77 ลา้นบาท   อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.48 

เท่า ปี 2561 เท่ากบั 0.59 เท่า บริษทัฯ จึงมีความสามารถในการชาํระหนีได ้

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ สินปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 454.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.67  ลา้นบาท 

หรือ (1.02%) เนืองจาก ปี 2562 บริษทัมีผลกาํไรสาํหรับปี 2.99 ลา้นบาท มีจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 8.40 ลา้น

บาท ตงัสาํรองตามกฎหมาย 5% จาํนวน 0.18 ลา้นบาท มีผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 0.12 

ลา้นบาท  

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัในปี 2562 คิดเป็น 0.48 เท่า  ปี 2561 คิดเป็น 0.59 

เท่า ซึงลดลง บริษทัฯไดรั้บวงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงินจาํนวนทงัสิน 547.50 ลา้นบาทและรับเงินกูย้ืม

ระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 39.00 ลา้นบาท ณ. 31 ธนัวาคม 2562 ใชไ้ป 163.93 ลา้นบาท 

คงเหลือ 422.57 ลา้นบาท ซึงเพยีงพอต่อการใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

 

5.  ภาระผูกพนัด้านหนสิีนและบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษทัฯ ใคร่ขอชีแจงประเด็นเพมิเติมอนืๆ ดงัตอ่ไปนี 

-   บริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงทีสาํคญัทีเกิดขึนภายหลงัวนัทีในงบการเงิน และผลกระทบ 

    ทีอาจจะมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

-   บริษทัฯไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในกลุ่มทีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

-   บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญา บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและบริการกบับริษทัในประเทศหลาย 

แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 จาํนวน 214.37 ลา้นบาท (2561 : 184.20 ลา้น

บาท) 

-   บริษทัฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึน 

1. ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนงัสือคาํประกนักบัสถาบนัการเงิน 

หลายแห่งซึงส่วนใหญ่เป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพนืทีกบับริษทัแห่งหนึงและการปฏิบติัตามสัญญากบัลูกคา้

และการชาํระหนีทีเกิดขึนจากการใชบ้ตัรเครดิตนาํมนัเป็นจาํนวนเงินรวม 12.10 ลา้นบาท (2561 : 12.7 ลา้น

บาท) 
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2. เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหนึง เพอืรับบริการและ 

คาํปรึกษาเกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 

13.1 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายเงินตามสัญญาและอนืๆ แลว้รวมทงัสิน 12.2 ลา้นบาท โดยบริษทัได้

บนัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

 เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทกยื์นฟ้องคู่สญัญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศอีก

แห่งหนึง เนืองจากผูใ้ห้บริการผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไปแลว้

ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 

33.1 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัทีจาํเลยชาํระเงินให้แก่บริษทัจนครบถว้น 

 เมือวนัที  29  มกราคม  2562  จาํเลยไดยื้นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั  โดยอา้งว่าบริษทัจงใจผิด

สัญญาและขอให้ศาลยกฟ้อง และให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินให้จาํเลยทงัสองจน

ครบถว้น 

 เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดยื้นคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้

ของจาํเลยทงัสองทงัสิน และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 
 

 ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 
 

 จากกรณีพิพาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรม

และบนัทึกค่าใชจ่้ายทงัจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

6.  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 

.  การลงทุนในการขยายกิจการและช่องทางขาย บริษทัยงัคงมีการลงทุนอย่างต่อเนือง เพอืเขา้ถึง 

ลูกคา้ให้ไดม้ากทีสุด ทงันีทีมบริหารไดท้าํงานอย่างรอบคอบในการพิจารณาแต่ละจุดขายเพอืให้เกิดผลกาํไร

สูงสุด 

 .  การซือสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ สัดส่วนการซือสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศมีอตัราร้อยละ 

3.95 ซึงถือวา่ควบคุมความเสียงได ้

 6.3 การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบยี ส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯ 
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นิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ  ขนึไป  

1.  บริษทั ปณิวรา จาํกดั ประกอบธุรกิจ คา้อสังหาริมทรัพย ์โดยมีทีตงัสํานกังานใหญ่ที 1112/53-75  

ซอยปิยะวชัร ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์0-2390-0019   

โทรสาร 0-2381-1656 ปัจจุบนัมีทุนชาํระแลว้ 284 ลา้นบาท 

 

2. บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โดยมีสํานกังานใหญที่ 188 ซอย 

ลาดพร้าว 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  

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, DOLFO DOMINGUEZ, AMAZE, MIMI 

and UNIFORM SPECIALIZER 

 More than 46 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 54 branch shops, 43 selling points in leading department/ 

shopping stores and provides products told in 43 places in AEC neighboring countries.   In 

addition, customers have faith in the Company’s design, dressmaking of uniform of 400 domestic 

and foreign organizations.  

 During 2019, the Company has developed a multi-brand store under the name  

“A’MAZE”.  Which offers apparel products from many brands and is open to partners in bringing 

products to sell. 

 With reference to the financial statement in which the equity method was applied, the 

Company gained total income in the amount of 765.09 Million Baht, getting profit amounting to 2.99 

Million Baht.  As for the separate financial statement, the Company gained total income in the 

amount of 765.64 Million Baht and net profit in the amount of 3.54 Million Baht.  

 

Business Purpose 

 The business target is to be the year of change, development and optimization consists 

of:  

• Developing sales areas OFFLINE to be more efficient 

• Develop skills and sales process ONLINE to support new customers' life style. 

• Search for customer needs to create products that respond to customer life style. 

• Expand the scope of employees’ abilities and happiness in teamwork.  

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. 
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Income Structure    

Boutique Newcity Public Company Limited   

Sales 

 

 2019 2018 2017 

Thousand  %  Thousand  %  Thousand % 

Ready-made clothes 600,828 78.53 673,594 78.71 647,629 79.37 

Service    129,780 16.96 142,055 16.60 133,112 16.31 

Miscellaneous items 34,485 4.51 40,096 4.69 35,238 4.32 

Total domestic sales 753,380 98.47 832,339 97.26 798,669 97.88 

Export sales 11,712 1.53 23,406 2.74 17,310 2.12 

Total sales 765,092 100 855,745 100 815,979 100 

Increase (Decrease) sales (%) -10.59  4.87  -13.29  

 

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 46 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 competition from international brand causing a lot of price competition, we 

therefore must try to communicate the difference in quality and wearing suitable for Asian people 

lifestyles and presenting new formats in order to expand the new customer in generation X, Y and 

Z, which still have a lot.  All so, must study about new generation’s activities interest, such as 

healthy products or paying attention to the environment and corporate social responsibility in 

various forms. 
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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. 

 1.2   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.  Accounts 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 2019, 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 April 1, 2019 

 

NAME No. of share % 

1.  Mr.Pramothya - Mrs. Sirina Pavarolarvidya 3,015,560 25.13 

2.  Mr. Panitarn  Pavarolavidya 1,887,140 15.73 

3.  Mrs. Pravara   Ekaraphanich 1,746,428 14.55 

4.  Sahapathana Inter-Holding PCL. 1,024,000 8.53 

5.  I.C.C. International PCL. 717,400 5.98 

6.  Commonwealth Holding Co., Ltd.  380,400 3.17 

7.  New City (Bangkok) PCL. 344,300 2.87 

8.  Bangkok Insurance PCL. 307,200 2.56 

9.  I. D. F Co., Ltd.  240,000 2.00 

10.  Bangkok Atlantic Co., Ltd. 200,000 1.67 

 

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.Kunyuma     Nonecome 

4. Mrs.Suporn         Pavasanta 

5. Mrs.Kanlaya       Waiyanont 

6. Miss Tuangtip    Nanakorn 

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 five following directors can sign and seal on behalf of the company.  

1.    Mr.Panitarn   Pavarolavidya   

2.   Mrs.Pravara   Ekaraphanich  

3.   Mrs.Kunyuma   Nonecome                       

4.   Mrs.Suporn Pavasant 

5.   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 

4. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any  
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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  

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  
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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 

13. To engage in any other action, which is beyond the authority of the Executive  

Board, or which the Board of Directors deems appropriate 
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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 2018 - April 2019 

2.  Mr. Puchchong  Vanichjakvong Audit Committee April 2018 - April 2019 

3.  Mr. Sermwong   Dhanasarnsilp Audit Committee April 2018 - April 2019 

   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 responsible for internal 

audit 

3.    To ensure that the company complies with the laws on securities and stock  
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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 

 (B) Fraud, irregularity or significant defect of the internal control system 

 (C) Violation of the laws on securities and stock exchange, Stock Exchange of  
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  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 2019 - April 2020 

2. Mrs.Pravara  Ekaraphanich Nomination and 

Remuneration Committee   

April 2019 - April 2020 

3. Mrs.Suporn  Pavasant Nomination and 

Remuneration Committee   

May 2019 - April 2020 

 

Authority  

1. To invite members of the management or relevant employees to provide  
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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 

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 
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 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 of the Board April 2019 - April 2020 

2. Mrs.Pravara   Ekaraphanich 

3. Mrs.Kanyuma   Nonecome 

Managing Director 

Executive Director 

April 2019 - April 2020 

April 2019 - April 2020 

4. Mrs.Kanlaya    Waiyanont 

5. Miss Tuangtip Na-nakorn 

6. Miss Suporn    Pavasant 

Executive Director 

Executive Director 

Executive Director 

April 2019 - April 2020 

April 2019 - April 2020 

May 2019 – April 2020 
 

 

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 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 
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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 

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. 
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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. 

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  
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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  

  

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  
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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 49 general shareholders meeting on April 22 , 2019, approved  compensation of 

directors at  not exceed 10% from net profit and/or 1 million baht a year. In the year 2019 the 

meeting approved payment of the meeting fee in the amount of 336,000 baht. The compensation 

for individual directors is disclosed under the management section of the annual report and in 56-1 

template.  

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.  
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 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  

 

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.  

           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 48  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)  

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 45  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. 
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Name : Mrs. Kanyuma     Nonecome 

 

Age 54  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 - present 

                2009 - 2016 

Director 

Sale Manager  

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 
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Name : Mrs. Suporn     Pavasant 

 

Age 64  Years 

Position Director 

Educational Master Degree of Art 

Ramkhamhaeng University 

Seminar Program None 

Shareholding   400 Shares or 0.003% 

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 60  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 44  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 : Mrs.Yaowaret   Lertsukhontharos 

 

Age 70  Years 

Position Director 

Educational High School, Diploma 

Seminar Program Modern Real Estate Business from Thammasat University 

The Management Program from Management and       

Psychology Institute 

Shareholding   400  share or 0.003% 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

  Period Position Company Name 

 2007 – April 2019 Director Boutique Newcity PCL. 
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Name : Ms.Sunee Thipudomluk 

 

Age 55  Years 

Position Director and Company Secretary  

Educational Master Degree of Business Administration  

Bangkok University 

Seminar Program Company Secretary Program (CSP) 

Shareholding   None 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

               Period Position Company Name 

               2014 – April 2019 

               2008 – April 2019 

               2018 – April 2019 

               2014 - 2016 

Director 

Secretary of Company 

Account Manager 

Account Manager 

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

Boutique Newcity PCL. 

   

Other  Company   

 Period 

               2006 - 2019 

Position 

Director 

Company Name 

Varatarn Co.,Ltd. 
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Name : Mr. Prasert   Patradhilok 
 

Age 63 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 48  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 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 46  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 - Present 

Position 

Audit Committee 

Manager, foreign Business 

Development  

Company Name 

 Boutique Newcity PCL. 

 Thanulux PCL. 
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Name : Mr.Kris     Nalamlieng 

 

Age 49  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.Patcharee Kongkaew 

 

Age 51  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 

               2010 – present 

 

               May 2019 - present 

 

 

 

 

Position 

Information and Technology 

Development Manager 

Internal Audit 

Company Name 

Boutique Newcity PCL. 

 

Boutique Newcity PCL. 
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Name : Ms.Ladawan Chuaiyim 

 

Age 51  Years 

Position Human Resources Manager 

Educational Master Degree of Human Resource Development 

Ramkhamhaeng University 

Seminar Program None 

Shareholding   None 

 

Past 5 years experiences  

Listed  Companies  

  Period 

               2010 – October 2019 

 

Position 

Human Resources Manager 

Company Name 

Boutique Newcity PCL. 
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Name : Ms.Suphaphorn  Khemngoen 

 

Age 41  Years 

Position Company Secretary / Secretary of Audit Committee / 

Accounting Manager 

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. 

                2010 – present 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. 



 

 

228 

 

The Remuneration for The Board of Directors in the year 2019 is as follow: 
 

Name Amount (Baht) 

1. Mr. Panitarn        Pavarolavidya 22,000 

2. Mrs. Pravara       Ekaraphanich 22,000 

3. Mrs. Kanyuma     Nonecome 20,000 

4. Mrs. Suporn        Pavasanta  

    (Start at 1 May 2019) 

12,000 

5. Mrs. Kanlaya      Waiyanont  

    (Start at 22 April 2019) 

10,000 

6. Miss Tuangtip    Nanakorn  

    (Start at 22 April 2019) 

12,000 

7. Mrs. Yaowaret     Lertsukhontharos  

    (End of 22 April 2019) 

8. Ms. Sunee           Thipudomluk 

    (End of 30 April 2019) 

9. Mr. Prasert           Patradhilok 

6,000 

 

8,000 

 

72,000 

10. Mr. Puchchong    Vanichjakvong 52,000 

11. Mr. Sermwong     Dhanasarnsilp 

12. Mr. Kris                Nalamlieng 

50,000 

50,000 

Total 336,000 

 

-  The Remuneration for 12 Company Directors Executives 6,194,923- Baht 
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Meeting Attendance of The Board of Directors in 2019 
  In 2019,   there were 13 Board of Directors meeting,    4  Audit Committee meetings , 1  

Nomination and Remuneration Committee meetings and the 49  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 49 

Shareholders 

Meeting   1/1 

1. Mr. Panitarn        Pavarolavidya 13/13  1/1 1/1 

2. Mrs.Pravara        Ekaraphanich 13/13  1/1 1/1 

3. Mrs.Kanyuma     Nonecome 10/13   1/1 

4. Mrs. Suporn        Pavasanta 6/8  1/1 1/1 

5. Mrs. Kanlaya       Waiyanont 

   (start at 22 April 2019) 

6/9   1/1 

6. Miss Tuangtip     Nanakorn 

    (start at 22 April 2019) 

7/9   1/1 

 

7. Mrs.Yaowaret      Lertsukhontharos 

    (end of 22 April 2019) 

4/4 

 

  1/1 

8. Ms.Sunee            Thipudomluk 

    (end of 30 April 2019) 

5/5   1/1 

9. Mr. Prasert           Patradhilok 13/13  4/4  1/1 

10. Mr. Puchchong  Vanichjakvong 13/13 4/4  1/1 

11. Mr.Sermwong    Dhanasarnsilp 

12. Mr. Kris              Nalamlieng 

12/13 

12/13 

 4/4 

 

 1/1 

1/1 
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Meeting Attendance of the Executive Board in 2019 
 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 

4. Mrs.Suporn     Pavasanta  

    (start at 1 May 2019) 

5. Mrs.Kanlaya    Waiyanont 

    (start at 22 April 2019) 

6. Miss.Tuangtip Nanakorn 

    (start at 22 April 2019) 

7. Mrs.Yaowaret  Lertsukhontharos 

    (end of 22 April 2019) 

12/12 

12/12 

8/8 

 

8/8 

 

8/8 

 

4/4 

8. Ms.Sunee        Thipudomluk 

    (end of 30 April 2019) 

4/4 
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The Executives consists of   

 

Name 

 
Position 

 

1. Mr. Panitarn     Pavarolavidya 

2. Mrs.Pravara     Ekaraphanich 

3. Mrs.Yaowaret  Lertsukhontharos 

4. Mrs.Kanyuma  Nonecome 

5. Ms.Sunee        Thipudomluk 

 

6. Ms.Suphaphorn  Khemngoen  

 

7. Ms.Patcharee  Kongkaew 

 

8. Ms.Laddawan Chuaiyim 

Chairman  

Managing Director 

Vice Managing Director (end of 22 April 2019) 

Assistant Managing Director  

Director, Company Secretary and  Account &Finance 

Manager (end of 30 April 2019) 

Company secretary and Accounting Manager (start at 

1 May 2019)  

Information and Technology Development Manager 

and Internal Audit  

Human Resources Manager (end of 1 October 2019) 

  

 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 2019, continuous improvement of Good Corporate Governance.  As result, 

the company have received score 87.00 point for the quality assessment result of the 2019 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 2019, the company has had the 49 annual general meeting of shareholders on 

April 22, 2019 at Montien Riverside Hotel, 372 Rama 3 Road, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 

10120. This venue is used 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 April 8, 2019 in order to inform the 

shareholders 14 days 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.  
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 For the 2019 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 2018. 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 April 8, 2019 or more than 14 

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 April 8, 2019 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 9-

11 April 2019.  

 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. 
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 For the 49 annual general meeting of shareholders on April 22, 2019, nine 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 49 annual general meeting of shareholders on April 22, 2019, a barcode 

system was used for the purpose of registration and voting to facilitate all attending shareholders. 

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 2019 
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meeting can be viewed from the 49 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 2019, the Company paid a dividend of Baht 8.40 Million from its operating 

results in 2018.  At Baht 0.70 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 

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 
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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 

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.         
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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. 

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.  
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   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 49 annual general meeting of shareholders on April 22, 2019, the 

company has delivered a notice with supporting documents on April 8, 2019 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 

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.) 
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The 49 General Meeting of Shareholders for the year 2019 was held on April 22, 2019. 

   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, 

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 

 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 

     

505 

34 

10 
 

- 

24 

         

12,000,000 

  9,908,228 

  6,537,328 
 

-  

3,370,900  

 

  100.00 

   82.57 

   54.48 

   

     - 

28.09 
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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 2019.  

 

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 
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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 

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 
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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 2019, 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 

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. 



 

 

246 

 

 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. 

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. 
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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 

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, 
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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 2019, We are paid dividend from our 2018 operation.  All shareholders are 

invited to participate in the 2019 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. 

 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 
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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 

benefits accruing outside trade agreements.   In 2019, 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. 
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 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. 

 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. 
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 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 

development. With regards to employees’ safety, health and working environment, we have made 

the following arrangements to add to the benefits of our employees.  

a) A welfare of personal accident insurance in case of death under group 

insurance policy provided to the employees in appropriate manner in order 

to insure possible risks occurred to the employees. 
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b) Organize internal training and seminar as well as arrange the employees 

continuously to participate external training and seminar organized by 

various organization in order to develop and enhance the employees’ 

knowledge, capacity and skill of works. 

c) Provide uniform to the sales officers for neatness and good image. 

d) selling the company’s products with special price. 

e) operating the provident fund for future savings. 

f) engaging the loan for housing project with low interest rate in collaboration 

with Government Housing Bank. 

g) Cooperate with hospital to vaccination to prevent influenza for employees 

h) Encourage employees to saving money with the project "Saving Cooperative 

for Saha Group employees" 

 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. 

 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. 
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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.  

Social and environmental responsibility has always been at the core of our company 

operations, therefore, policies and business ethics regarding this important issue have long been 

compulsory in virtually all aspects of our business. Some of the social service activities we have 

sponsored in 2015 are as follows: 

a) Participating in the "Red Cross Project" donation to the Thai Red Cross Society 

b) Provide sponsorship to an activity of “Song Composition and Singing for 

Beloved Mother Contest” in the occasion of Her Majesty the Queen’s Birthday, 

12nd August. 

c) Provide a physical check-up project to employees and people residing in 

Prakhanong Commercial Center. 

d) Co-organize health activities with residents in Prakhanong commercial center.  

e) Organize new year celebration party, Songkran celebration and sprinkling 

water onto a Buddha image for residents in Prakhanong commercial center.  

f) Provide sponsorship to an activity of Run for Red Cross.  

 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  

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  
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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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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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 

 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. 
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  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 

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. 
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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. 

 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 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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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 

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 
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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. 0-2381-1656 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) 

  (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 
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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 

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 
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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 

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 
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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  

 (18.10)  Annual Report which can be download  

 (18.11)  Notice of the General Meeting which can be download  
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  (19) Investor relations: The company has appointed personnel Ms. Suphaphorn 

Khemengoen who is responsible for investors relations, Tel: 0-2391-3320  ext.300 Fax: 0-2381-

1656 E-Mail address : nokbtnc@gmail.com to assist shareholders and investors in this matter.  

     In the year 2019, the company and Saha Group of companies in collaboration with the 

Stock Exchange of Thailand have conducted an event titled “Analysts and Investors Meet Saha 

Group” as a part of the 23rd  Saha Group Fair at BITEC International Convention Center Bangna. 

The event gave analysts, investors and members of the press the chance to meet with company 

directors and executives. The President was present to deliver an overview of businesses, 

operation, the economic and industrial outlook, as well as other important updates. Questions from 

participants were answered and a profile with information on key operational performance was 

distributed. This was a chance for participants to experience and purchase products and 

innovations at the fair at special prices as well. The event was well received. Analysts, investors 

and members of the press were able to develop a better understanding of the operation of Saha 

Group as a result. The same information was communicated via the channels of the Stock 

Exchange of Thailand as well.  

 

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. 
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 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 

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. 
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 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. 

 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. 
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  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 

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.3 on 

March 13, 2020. In 2019, the Board of Directors and all three members of the Audit Committee 
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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 

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 a measure to control the internal data by using the moral specification 

as all data cannot be used for their own benefit and be shared with external site. 

 Moreover, company policy also has a punishment for whom breaking the rule, namely, 

dismissal and including, all committees, directors and employees cannot sell or buying the shares 

especially during the one-month period before the financial report will be disclosed to the public.  

Furthermore, committees, directors which including their spouse and child has a duty to report to 

the Securities and Exchange Commission and the have report to the chairman of the board in the 

next meeting whenever they buy or sell the shares. 
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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, 2019 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, 2020 
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Audit Committee’s 2019 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 22nd  April 2019 consists of 3 independent and nonexecutive 

committee members as follows: 

1. Mr.Prasert  Patradhilok 

2. Mr.Puchchong  Vanichjakvong 

3. Mr. Sermwong  Dhanasarnsilp 

In 2019 The Audit Committee held total 4 meetings in which the executives and the auditor 

participated in related agenda.  The Audit Committee conducted under scope of responsibilities 

assigned by the Company’s board of directors and had relevant suggestions and summarized  

below:  

1. Reviewed the quarter financial statement and the annual financial statement of 2019 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.  

2. 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.  

3. Attended meeting with auditors in order to audit independence and the auditors 

worked result.  Discuss about the Key Audit Matters to be disclosed in the Certified 

Public Accountants’ report in 2019 as well as the auditor’s comments towards internal 

audit and control of the company. 

4. Attended meeting with the executives to discuss various material issues. 

5. Reviewed various result of operation to be in line with related laws and regulations of 

government agencies. 

6. Considered and proposed the appointing the auditor for the year 2020. The Audit 

Committee asked the management of the company to seek the auditors to compare 



 

275 

 

with the former auditor.  The Audit Committee proposed to the Board of Directors to 

select and propose to appoint Mr.Jadesada  Hungsapruek, CPA Registration No.3759 

and/or Ms.Kannika  Wipanurat, CPA registration No.7305 and/or Mr.Jirote  Sirirorote, 

CPA registration No. 5113 and/or Ms.Nonglak Pattanabandith, CPA registration No. 

4713 and/or Mrs.Sumana Senevongse, CPA registration No. 5897 of Karin Audit 

Company Limited who are eligible, sufficiently independent and suitable to be the 

Company’s auditor for the 3rd 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 

March 13, 2020 
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Report of the Board of Directors 

 

In 2019, fashion retail has resulting from the consumer behavior changes, both in terms of lifestyle 

important dates and traditions Including the quality and pricing.  The company therefore pays 

attention to understanding both existing and new customers. The company has studying the needs 

and objectives of use in order to develop products to meet the wearer with policy to knowing 

customer and customer service has sensitive and important to customers. 
 

 

A’MAZE is a multi-brand store, the customers will find a variety of Boutique Newcity Group' 

products. Which will increase the choice of dressing up to be fun.  In 2019, there are 5 A'MAZE 

stores with a larger area for more convenience in choosing products.  In addition, the company 

attaches great importance to service and Online sales to facilitate customers and reach new 

customers while also developing products that are suitable for online channel' customers. 

 

 

About our uniform services for good image of all corporations, there is a better operating result.  

Customers from large and medium organizations want to be comfortably and specially served with 

fast, sure, and high standard. The company is willing to keep the working standard to be 

impressed by all customers, together with development of equipment and technology for 

continuous efficiency.  

 

 

As for the separate financial statement in the year 2019, the Company gained total income in the 

amount of 765.09 million baht which was decreased from the preceding year for 10.59%. The total 

profit was 2.99 million baht. The total profit for the equity method was 3.54 million baht.  
   

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 2020. 

 



 

 

 

 

 

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

AND 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 

 

 



 

278 

 

 

 

Independent Auditor’s Report 
 

To the shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited 
 

Opinion 

I have audited the financial statements in which the equity method is applied and separate financial statements of 
Boutique Newcity Public Company Limited (the “Company”), which comprise the statement of financial position 
in which the equity method is applied and separate 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, and notes, 
comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 

In my opinion, the accompanying financial statements in which the equity method is applied and separate financial 
statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2019 
and 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 in which the Equity 
Method is Applied and Separate Financial Statements section of my report. I am independent of the Company in 
accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting 
Professions that is relevant to my audit of the financial statements in which the equity method is applied and separate 
financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I 
believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 

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 in which the equity method is applied and separate financial statements of the current period. 
These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements in which the equity method is 
applied and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a 
separate opinion on these matters.                                 

                                                                                                                                                                                            *****/2    
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Contingent liabilities and allowance for impairment on intangible assets 

Refers to Note 32 to the financial statements in which the equity method is applied and separate financial 

statements. 

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

At present, there is lawsuit case in the Civil Court 

proceeding. The Company as a plaintiff claimed 

for damage of Baht 35.2 million, plus interest 

7.5% from Baht 33.1 million. Defendants, later, 

counterclaimed the Company and claimed for 

Baht 48.7 million, plus 7.5% of the entire amount.  

This lawsuit case is resulted from the software 

system is unable to implement as per 

implementation and integrating programs 

development service agreements.. Accordingly, 

the Company fully provided impairment on 

computer software and recognised as expense of 

Baht 12.2 million in 2019 financial statements. 

This matter required the judgement in estimation 

by management and significant in value, I 

consider that this is a significant matter. 

My audit procedures were designed to assess the 

appropriateness of contingent liabilities and allowance 

for impairment on intangible assets included: 

-  Understanding the policies and procedures that       the    

   Company’s management applied for setting up  

   allowance for allowance for impairment on intangible   

   assets and contingent liabilities. 

-  Examine the letter from Civil Court. 

-  Examine the confirmation letter from lawyer. 

- Considering of the adequacy of the Company’s  

   disclosures in accordance with the related Thai  

   Financial Reporting Standards. 
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Valuation of inventories 

Refer to Notes 3.5 and 8 to the financial statements in which the equity method is applied and separate 

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 in which the equity method is applied  and 
separate statement of financial position as at December 31, 2018, 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 his report dated February 26, 
2019. 

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 in which the equity method is applied and separate 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 in which the equity method is applied and separate 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 in which the equity method is applied and separate 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 in which the equity 
method is applied and separate 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 in which the 

Equity Method is Applied and Separate Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in which the equity method 
is applied and separate 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 in which the equity 
method is applied and separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error  
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In preparing the financial statements in which the equity method is applied and separate 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. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements in which the Equity Method is 

Applied and Separate Financial Statements  

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements in which the equity 
method is applied and separate 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 in which the equity method is 
applied and separate 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 in which the equity 
method  is applied and separate 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.  
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 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 

in which the equity method is applied and separate 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 in which the equity method is 

applied and separate 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.  

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of equity-accounted investees of 

the Company to express an opinion on the financial statements in which the equity method is applied. I am 

responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements in which the 

equity method is applied. I remain solely responsible for my audit opinion. 

 

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 in which the equity method is applied and separate 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. 

 
*****/7
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The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Ms. Kannika Wipanurat. 

 

 

 

 
 

(Ms. Kannika Wipanurat) 

Certified Public Accountant   

Registration No. 7305 

 

Karin Audit Company Limited 

Bangkok 

February 25, 2020 
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

AS AT DECEMBER 31, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Assets Note 2019 2018 2019 2018

Current assets

Cash and cash equivalents 5 7,679,002            3,404,912           7,679,002           3,404,912          

Trade accounts receivable 6 65,860,588          80,034,897        65,860,588         80,034,897        

Other receivables 7 7,451,667            5,662,871           7,451,667           5,662,871          

Inventories 8 286,363,487        290,632,986      286,363,487       290,632,986      

Other current assets 9 9,802,559            9,339,075           9,802,559           9,339,075          

Total current assets 377,157,303        389,074,741      377,157,303       389,074,741      

Non-current assets

Investment in associate 10 21,270,103          35,277,398 20,267,223         33,722,378        

Other long-term investments 11 57,233,996          57,498,495 60,308,590         60,573,090        

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

Property, plant and equipment 13 64,558,427          70,687,523 64,558,427         70,687,523        

Leasehold rights 14 6,634,379            9,139,735 6,634,379           9,139,735          

Intangible assets 969,918                12,873,172 969,918               12,873,172        

Deferred tax assets 15 14,552,505          14,089,723 14,552,505         14,089,723        

Other non-current assets 16 56,053,098          68,050,624        56,053,098         68,050,624        

Total non-current assets 293,567,906        339,912,150      295,639,620       341,431,725 

Total assets 670,725,209        728,986,891      672,796,923       730,506,466 

Financial statements

in which the equity method Separate

is applied financial statements

(in  Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

AS AT DECEMBER 31, 2019 

 
 

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

Liabilities and equity Note 2019 2018 2019 2018

 

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans

   from financial institutions 17 124,925,087        172,141,550      124,925,087       172,141,550      

Trade accounts payable 18 16,526,914          53,444,468        16,526,914         53,444,468        

Other payables 19 18,207,790          25,272,170        18,207,790         25,272,170        

Short-term loans from related parties 4, 17 39,000,000          -                       39,000,000         -                       

Short-term loans from other parties 17 -                       -                       

Current portion of finance lease liabilities 17 245,167                1,065,391           245,167               1,065,391          

Current tax payable

Other current liabilities 20 5,931,290            9,268,207           5,931,290           9,268,207          

Total current liabilities 204,836,248        261,191,786      204,836,248       261,191,786

Non-current liabilities

Finance lease liabilities 17 1,955,254            -                       1,955,254           -                       

Non-current provisions for employee benefits 21 7,947,699            6,692,182           7,947,699           6,692,182          

Long-term provisions 1,450,190            1,892,670           1,450,190           1,892,670          

Total non-current liabilities 11,353,143          8,584,852           11,353,143         8,584,852 

Total liabilities 216,189,391        269,776,638      216,189,391       269,776,638 

Equity

Share capital:  22

   Authorised share capital 

25,000,000 common shares, Baht 10 par value 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 

   Issued and paid-up share capital

12,000,000 common shares, Baht 10 par value 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 

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

Surplus on change of shareholding

   in investment under common control 11,018,736 11,018,736 -                        -                       

Retained earnings  

   Appropriated

      Legal reserve 23 8,060,010            7,883,112           8,060,010           7,883,112          

   Unappropriated 41,117,460          45,850,016        54,207,910         58,388,327        

Other component of equity (4,916,359)           (4,797,582)         (4,916,359)          (4,797,582)         

Total equity  454,535,818        459,210,253      456,607,532 460,729,828 

Total liabilities and equity 670,725,209        728,986,891      672,796,923 730,506,466 

-                         -                       -                        -                       

Financial statements

in which the equity method Separate

is applied financial statements

(in  Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE IMCOME 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

 

 

 

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

Note 2019 2018 2019 2018

Revenue

Revenue from sale of goods 4 600,827,549 673,593,555 600,827,549 673,593,555 

Revenue from rendering of services 129,779,573 142,055,181 129,779,573 142,055,181 

Other income 4, 25 34,484,578 40,095,914 35,136,521 40,438,086 

Total revenue 765,091,700      855,744,650      765,743,643    856,086,822

Expenses

Cost of sales of goods 4 315,524,533 383,545,282 315,524,533 383,545,282 

Cost of rendering of services 85,979,215 96,753,278 85,979,215 96,753,278 

Distribution costs 4 282,051,596 300,979,852 282,051,596 300,979,852 

Administrative expenses 4 60,208,176 53,854,044 60,208,176 53,854,044 

Impairment losses on computer software 32 12,235,360 -                       12,235,360 -                     

Finance costs 5 6,256,136 7,684,270 6,256,136 7,684,270 

Total expenses 762,255,016      842,816,726      762,255,016    842,816,726 

Share of profit (loss) from investment in associate 10 99,804 46,558 -                     -                     

Profit before income tax expense 2,936,488           12,974,482        3,488,627        13,270,096       

Tax expense 27 (49,317) 1,975,769 (49,317) 1,975,769 

Profit for the year 2,985,805           10,998,713        3,537,944        11,294,327 

Other comprehensive income 

Items that will be reclassified subsequently to profit or loss

Loss on remeasurement available-for-sale investments (148,471) (752,254) (148,471) (752,254)

Income tax relating to items that will be reclassified 27 29,694 150,450 29,694 150,450 

Total items that will be reclassified subsequently to 

      profit or loss (118,777)             (601,804) (118,777)          (601,804)

Item that will not be reclassified to profit or loss

Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 21 1,073,171           -                       1,073,171        -                     

Income tax relating to items that will not be reclassified 27 (214,634)             -                       (214,634)          -                     

Total items that will not be reclassified to profit or loss 858,537              -                       858,537            -                     

Other comprehensive income for the year - net of tax 739,760              (601,804)             739,760            (601,804)           

Total comprehensive income for the year 3,725,565           10,396,909        4,277,704        10,692,523       

Basic earnings per share 28 0.25                     0.92                     0.29                   0.94                   

Financial statements

in which the equity method Separate

is applied financial statements

(in Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

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

Surplus on

change of Other component

Issued and shareholding in of equity

paid-up Share investment under Legal Investments held Total

Note share capital premium common control  reserve Unappropriated as available for sale equity

Balance at January 1, 2018 120,000,000 279,255,971 11,018,736             7,318,396           41,416,019             (4,195,778)             454,813,344           

Transactions with owners, recorded directly in equity

Dividends to owners of the Company 29 -                     -                  -                    -                 (6,000,000)              -                           (6,000,000)              

Total distributions to owners of the parent -                            -                         -                            -                        (6,000,000)              -                           (6,000,000)              

Comprehensive income for the period

    Profit or loss -                            -                         -                            -                        10,998,713             -                           10,998,713             

    Other comprehensive income -                            -                         -                            -                        -                           (601,804)                (601,804)                 

Total comprehensive income for the period -                            -                         -                            -                        10,998,713             (601,804)                10,396,909             

Transfer to retained earnings 23 -                            -                         -                            564,716               (564,716)                 -                           -                            

Balance at December 31, 2018 120,000,000           279,255,971        11,018,736             7,883,112           45,850,016             (4,797,582)             459,210,253           

Transactions with owners, recorded directly in equity

Dividends to owners of the Company 29 -                     -                  -                            -                 (8,400,000)              -                           (8,400,000)              

Total distributions to owners of the parent -                            -                         -                            -                        (8,400,000)              -                           (8,400,000)              

Comprehensive income for the period

    Profit or loss -                            -                         -                            -                        2,985,805               -                           2,985,805               

    Other comprehensive income -                            -                         -                            858,537                  (118,777)                739,760                   

Total comprehensive income for the period -                            -                         -                            -                        3,844,342               (118,777)                3,725,565               

Transfer to retained earnings 23 176,898               (176,898)                 -                           -                            

Balance at December 31, 2019 120,000,000           279,255,971        11,018,736             8,060,010           41,117,460             (4,916,359)             454,535,818           

Financial statements in which the equity method is applied

Retained earnings

(in Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 

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

Other component

Issued and of equity

paid-up Share Legal Investments held Total

Note share capital premium  reserve Unappropriated  as available for sale equity

Balance at January 1, 2018 120,000,000 279,255,971 7,318,396 53,658,716 (4,195,778)               456,037,305          

Transactions with owners, recorded directly in equity

Dividends to owners of the Company 29 -                            -                           -                            (6,000,000)               -                            (6,000,000)             

Total distributions to owners of the parent -                            -                           -                            (6,000,000)               -                            (6,000,000)             

Comprehensive income for the period

    Profit or loss -                            -                           -                            11,294,327              -                            11,294,327            

    Other comprehensive income -                            -                           -                            -                             (601,804)                  (601,804)                 

Total comprehensive income for the period -                            -                           -                            11,294,327              (601,804)                  10,692,523            

Transfer to retained earnings 23 -                            -                           564,716                   (564,716)                  -                            -                           

Balance at December 31, 2018 120,000,000           279,255,971          7,883,112                58,388,327              (4,797,582)               460,729,828          
Transactions with owners, recorded directly in equity

Dividends to owners of the Company 29 -                            -                           -                            (8,400,000)               -                            (8,400,000)             

Total distributions to owners of the parent -                            -                           -                            (8,400,000)               -                            (8,400,000)             

Comprehensive income for the period

    Profit or loss -                            -                           -                            3,537,944                -                            3,537,944               

    Other comprehensive income -                            -                           -                            858,537                    (118,777)                  739,760                  

Total comprehensive income for the period -                            -                           -                            4,396,481                (118,777)                  4,277,704               

Transfer to retained earnings 23 -                            -                           176,898                   (176,898)                  -                            -                           

Balance at December 31, 2019 120,000,000           279,255,971          8,060,010                54,207,910              (4,916,359)               456,607,532          

Separate financial statements

Retained earnings 

(in Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF CASH FLOW 

AS AT DECEMBER 31, 2019  

 
 

 

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

2019 2018 2019 2018

Cash flows from operating activities

Profit (loss) before income tax expense 2,936,488 12,974,482 3,488,627 13,270,096 

Adjustments to reconcile profit (loss) to cash provided

 (used in) :

Trade accounts receivable (increase) decrease 10,719,119 14,351,335 10,719,119 14,351,335 

Other receivables (increase) decrease (1,788,797) 6,039,911 (1,788,797) 6,039,911 

Inventories (increase) decrease 7,896,717 47,403,077 7,896,717 47,403,077 

Other current assets (increase) decrease 1,471,400 (384,913) 1,471,400 (384,913)

Other non-current assets (increase) decrease 11,997,526 3,811,199 11,997,526 3,811,199 

Trade accounts payable increase (decrease) (36,917,555) (45,618,916) (36,917,555) (45,618,917)

Other payables increase (decrease) (7,724,380) (7,158,943) (7,724,380) (7,158,943)

Other current liabilities increase (decrease) (3,336,917) (1,502,970) (3,336,917) (1,502,970)

Employee benefits 1,224,176 1,038,073 1,224,176 1,038,073 

Other non-current provisions (reversal) (442,480) 302,000              (442,480)            302,000             

Depreciation 16,400,683 16,385,327 16,400,683 16,385,327 

Amortisation of leasehold rights 2,505,356 2,510,069           2,505,356 2,510,069 

Amortisation of intangible assets 327,894             829,439              327,894 829,439 

Impairment losses on investments 116,029             -                       116,029             -                      

Share of (profit) loss from investment in associate (99,804)              (46,558)               -                      -                      

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

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 3,455,190          1,523,778 3,455,190 1,523,778 

Loss from decline in value of inventories (reversal) (3,627,217) 3,317,173           (3,627,217)         3,317,174          

Gain on disposal of investment properties -                      (11,413,431)       -                      (11,413,431)      

Gain on sale of investment in associate (11,592,902)      (9,828,827)         (12,244,845)      (10,171,000)      

(Gain) loss on disposal of equipment and vehicles (1,991,006)         (99,999)               (1,991,006)         (99,999)              

Dividend income (859,000)            (823,000)             (859,000)            (823,000)            

Interest income (3)                         (169)                     (3)                         (169)                    

Interest expenses 6,256,136          7,684,270           6,256,136 7,684,270 

Total adjustment of profit (loss) 9,162,013          41,292,407        9,162,013          41,292,406        

Net cash flows provided by (used in) operating activities

Non-current employee benefit paid (134,550)            (1,328,500)         (134,550)            (1,328,500)         

Proceeds from employee benefit 1,239,062          -                       1,239,062          -                      

Tax paid (2,533,289)         (2,985,810) (2,533,289)         (2,985,809)

Net cash from (used in) operating activities 7,733,236          36,978,097        7,733,236          36,978,097        

Financial statements

in which the equity method Separate

is applied financial statements

(in  Baht)
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BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 

STATEMENTS OF CASH FLOW 

AS AT DECEMBER 31, 2019 

 
Non-cash transactions 
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. 

2019 2018 2019 2018

Cash flows from investing activities

Proceeds from sale of investment in associate 25,700,000        17,500,000        25,700,000        17,500,000        

Acquisition of long-term investment -                      -                       -                      

Proceeds from sale of investment properties -                      14,300,000        -                      14,300,000        

Proceeds from disposal of equipment and vehicles 3,401,869          100,000              3,401,869          100,000             

Acquisitions of equipment (8,883,449)         (32,334,951)       (8,883,449)         (32,334,951)      

Increase in leasehold rights -                       -                      

Acquisitions of intangible assets -                       -                      

Dividends received 859,000             823,000              859,000             823,000             

Interest received 3                          169.000              3                          169.000             

Net cash from (used in) investing activities 21,077,423        388,218              21,077,423        388,218             

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bank overdrafts and

   short-term loans from financial institutions (47,216,463)      62,719,884        (47,216,463) 62,719,884        

Payment by a lessee for reduction of the outstanding

   liability relating to finance lease (1,663,970)         (432,336)             (1,663,970)         (432,336)            

Proceeds from short-term loans

   from related parties -                      7,550,000           -                      7,550,000          

Repayments to short-term loans

   from related parties -                      (94,441,000)       -                      (94,441,000)      

Proceeds from short-term loans

   from other parties 65,000,000        1,000,000           65,000,000        1,000,000          

Repayments to short-term loans

   from other parties (26,000,000)      (6,000,000)         (26,000,000)      (6,000,000)         

Dividends paid to owners of the Company (8,400,000)         (6,000,000)         (8,400,000)         (6,000,000)         

Interest paid (6,256,136)         (7,684,270)         (6,256,136) (7,684,270)         

Net cash from (used in) financing activities (24,536,569)      (43,287,722)       (24,536,569)      (43,287,722)      

Net increase (decrease) in cash and

   cash equivalents 4,274,090          (5,921,407)         4,274,090          (5,921,407)         

Cash and cash equivalents at beginning of year 3,404,912 9,326,319           3,404,912 9,326,319

Cash and cash equivalents at ending of year 7,679,002          3,404,912           7,679,002          3,404,912          

Financial statements

in which the equity method Separate

is applied financial statements

(in Baht)
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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 the Stock Exchange of Thailand in November 1987. 

The Company’s major shareholders during the financial year was Pavarolavidya Group 55% shareholding. 

The principal activities of the Company are engaged in garments retail business. Details of the associate as at 
December 31, 2019 and 2018 are given in note 10. 

2 Basis 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 financial reporting standards 

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year 

During the year, the Company has adopted the revised (revised 2018) and new financial reporting standards and 
interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019. These financial 
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, 
with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance 
for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant 
impact on the Company’s financial statements. However, the new standard involves changes to key principles, 
which are summarised below: 

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations.  

 TAS 11 (revised 2017)    Construction Contracts 

 TAS 18 (revised 2017)    Revenue 

 TSIC 31 (revised 2017)   Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
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 TFRIC 13 (revised 2017)   Customer Loyalty Programmes 

 TFRIC 15 (revised 2017)   Agreements for the Construction of Real Estate 

 FRIC 18 (revised 2017)  Transfers of Assets from Customers 

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of 
other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with 
customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects 
to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to 
exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step 
of the model. 

This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements. 

 (b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial reporting standards and 
interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial 
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards 
with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance 
for users of the standards except the following new standards which involve changes to key principles, which are 
summarised below. 

Financial reporting standards related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of 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 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the 
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characteristics of the contractual cash flows and the business model), calculation of impairment using the expected 
credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of 
financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, 
interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.    

The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards on the financial statements 
in the year when they are adopted. 

TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles for 
the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognise assets and 
liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value.  

Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to classify 
leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17. 

The Company plans to adopt TFRS 16 by using the modified retrospective method of adoption of which the 
cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and the comparative 
information was not restated.  

The management of the Company expects the effect of the adoption of this accounting standard to the statement 
of financial position as at January 1, 2020 to increase the Company assets approximately Baht 590.8 million, and 
the Company liabilities approximately Baht 590.8 million. 

2.2  Basis of measurement       

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items.  

Items Measurement bases 
Available-for-sale investments Fair value 
Defined benefit liability Present value of the defined benefit   

   obligations as explained in note 3.14 

2.3 Functional and presentation currency 

The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. They 

rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated. 

2.4 Use of judgements and estimate 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets,  

liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. 
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Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 

recognised prospectively. Assumptions and estimation uncertainties.  

2.5 Measurement of fair values  

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. 

The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This 
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value measurements, 
including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer. 

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third party 
information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the valuation team 
assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these valuations meet the 
requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in which the valuations should be 
classified. 

Significant valuation issues are reported to the Company’s Audit Committee. 

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as 
possible. 

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 (unadjusted) 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 (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 

 Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs). 

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 Significant accounting policies 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial 
statements. 
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3.1 Basis of preparation of the financial statements in which the equity method is applied 

The financial statements in which the equity method is applied relate to the Company and the Company’s interests in 

associates. 

Interests in equity-accounted investees  

The Company’s interests in equity-accounted investees comprise interests in associates. 

Associates are those entities in which the Company has significant influence, but not control, over the financial and 

operating policies. 

Interests in associates are accounted for using the equity method. They are initially recognised at cost, which includes 

transaction costs. Subsequent to initial recognition, the financial statements in which the equity method is applied include 

the Company’s share of the profit or loss and other comprehensive income of equity-accounted investees, until the date 

on which significant influence ceases. 

3.2 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.  

3.3 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.   

3.4 Trade and other accounts receivable 

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. 
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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. 

3.5 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. 

 

3.6 Investments             

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. 

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 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. 

The fair value of financial instruments classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price at the 

reporting date. 

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. 
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3.7 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. 

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. 

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each property. 

The estimated useful life is as follows: 

Condominium        20 years 

 3.8 Property, plant and equipment 

Recognition and measurement 

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. 

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 
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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. 

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 

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. 

3.9 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. 
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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. 

3.10 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. 

3.11 Impairment 

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. 

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in equity 

and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been 

recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has not been 

derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or loss is the difference between 

the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised 

in profit or loss. 

Calculation of recoverable amount 

The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value. 

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 

An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount 

can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss. For 

available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised in other comprehensive 

income. 

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. 

3.12 Interest-bearing liabilities 

Interest-bearing liabilities are stated at cost. 

3.13  Trade and other accounts payable 

Trade and other accounts payable are stated at cost. 

3.14    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.  
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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.  

3.15 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. 

3.16 Revenue 

Accounting policies for revenue recognition in 2019 

 

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. 

Investments 

Revenue from investments comprises rental income from investment properties, dividend and interest income 

from investments and bank deposits. 
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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. 

Dividend income 

Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Company’s right to receive payments is 

established. 

Interest income 

Interest income is recognised in profit or loss as it accrues. 

Accounting policies for revenue recognition in 2018  

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts and volume rebates. 

Sale of goods and services rendered 

Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been 

transferred to the buyer.  No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the 

goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or 

the probable return of goods. Service income is recognised as services are provided.  

Investments 

Revenue from investments comprises rental income from investment properties, dividend and interest income 

from investments and bank deposits. 

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. 

Dividend income 

Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Company’s right to receive payments is 

established. 

Interest income 

Interest income is recognised in profit or loss as it accrues. 

 

3.17 Finance costs 
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Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are incurred, 
except to the extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition, construction or 
production of an asset which necessarily takes a substantial year of time to be prepared for its intended use or sale. 

3.18 Lease payments 

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.  

Determining whether an arrangement contains a lease  

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. 

3.19 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. 
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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 realised. 

3.20 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 period. 
 

3.21 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. 
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4 Related parties 
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the Company 
has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the 
party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Company and the party are subject 
to common control or common significant influence. Related parties may be individuals or other entities. 

Relationships with associate are described in note 10. Relationship with key management and other related 
parties were as follows: 

 

 

Name of entities 

Country of 

incorporation/ 

nationality 

 

 

Nature 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 Major shareholder up to May 13, 2019 and  

director of related companies 

Mr. Panitarn Pavarolavidya 

Mrs. Pravara Ekaraphanich 

Thai 

Thai 

Major shareholder and director 

Major shareholder and director 

Sirathan Co., Ltd. Thailand Major shareholder since May 10, 2019 and  

common shareholders and directors 

Sahasin Co., Ltd. Thailand Major shareholder since May 13, 2019 and  

common shareholders and directors 

Miss Sunee Thipudomluk Thai Director up to April 30, 2019 

Poomkajana Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Varathan Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Phuphet Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 
Chokthani Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Ban-Prajuab Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Sirichaikiat Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

BTFA Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Panivara Co., Ltd. Thailand Common shareholders and directors 

Saha Pathana Inter-Holding PCL. Thailand Common shareholders  
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Name of entities 

Country of 

incorporation/ 

nationality 

 

 

Nature of relationships 

I.C.C. International PCL. 
Sirinapavarolavidya Foundation 
Love Mom Association 

Thailand 
Thailand 
Thailand 

Common shareholders  
Common directors  
Common directors 

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

Transactions Pricing policies 
Revenue from sale of goods Mutually agreed price 
Other income Cost plus margin 
Purchases of goods Cost plus margin 
Interest expense 6 month fixed deposit rate of certain local financial institution  

   plus 2% per annum 
Key management personnel compensation As defined by the nomination and remuneration committee       
Distribution costs and administrative expenses Mutually agreed price 
Sale of investment properties  Contractual agreed price 

Significant transactions for the years ended December 31, 2019 and 2018 with related parties were as 
follows: 

 Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

                2019                       2018 

 (in thousand Baht) 

Related parties    

Revenue from sale of goods -  178 
Sales - land and building (Note 12) -  14,300 
Sales – vehicles 530  - 

Sales – investments (Note 10) 19,700  17,500 

Other income 2,255  2,568 

Purchases of goods 357,231  416,199 

Distribution costs 13,542  11,077 

Administrative expenses  12,316  10,114 

Interest expense 1,012  1,053
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 Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

                2019                       2018 

 (in thousand Baht) 

Key management personnel     

Key management personnel compensation    

   Short-term benefits 5,915  7,198 

   Post-employment benefits 280  287 

   Total key management personnel compensation    6,195  7,485 

  

Balances as at 31 December 2019 and 2018 with related parties were as follows: 
 

 

 

 

Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Trade accounts receivable   
Related parties -  191 

   

Trade accounts receivable   
Related parties 530 - 

   

Trade accounts payable    

Related parties 13,761  52,980 

    

Other payables    

Related parties 3,946  3,289 
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Interest rate  

Financial statements  

in which the equity method  

is applied / separate  

financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

 (% per annum)  (in thousand Baht) 

Short-term loans from related parties    

Mrs.Sirina Pavarolavidya  3.60  -  39,000  - 

Total     39,000  - 

 

 

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

 

 Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 2019     2018 

 (in thousand Baht) 

Short-term loans from related parties  

At 1 January  - 86,891 

Increase 65,000 7,550 

Decrease (26,000) (94,441) 

At 31 December      39,000 - 
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5 Cash and cash equivalents 

                 

 Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 2019  2018 

 (in thousand Baht) 

Cash on hand 1,200 977 

Cash at banks - current accounts 6,478 2,427 

Cash at banks - savings accounts 1 1 

Total 7,679 3,405 

   

6 Trade accounts receivable 

                         Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 Note 2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Related parties 4 -  191 

Other parties  71,051  81,579 

Total  71,051  81,770 

Less allowance for doubtful accounts  (5,190)  (1,735) 

Net  65,861  80,035 

     

Bad and doubtful debt expense for the year   3,455 1,232 
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows: 

  Financial statements in which 

the equity method is applied /   

separate financial statements 

                    2019       2018 

   (in thousand Baht) 

Other parties      

Within credit terms   59,101 71,236 

Overdue:      

   Less than 3 months   4,100 4,368 

   3-6 months   1,139 1,239 

   6-12 months   1,521 2,999 

   Over 12 months   5,190 1,928 

   71,051 81,770 

Less allowance for doubtful accounts   (5,190) (1,735) 

Net   65,861 80,035 

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 180 days. 

7 Other receivables 

  Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements  

           2019           2018 

   (in thousand Baht) 

Other receivables   3,516  4,325 

Guarantee and deposit   10  - 

Accrued income   2,916  930 

Prepaid expenses   491  69 

Others   519  339 

Total   7,452  5,663 
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8 Inventories 

  Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

                       2019       2018 

   (in thousand Baht) 

Finished goods   288,883 296,780 

Less allowance for decline in value of inventories   (2,519) (6,147) 

Net    286,364 290,633 

     

9 Other current assets 

  Financial statements in which  

the equity method is applied /   

separate financial statements 

                        2019           2018 

   (in thousand Baht) 

Withholding tax   4,636  2,701 

Value added tax receivable    951  1,384 

Others    4,216  5,254 

Total   9,803  9,339 
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10 Investment in associate 

  Financial statements  

in which the equity method 

is applied 

 

Separate 

financial statements 

  2019  2018  2019  2018 

  (in thousand Baht) 

At 1 January  35,277 42,902 33,722 41,051 

Disposals  (14,107) (7,671) (13,455)  (7,329) 

Share of profits (losses) from 

   investment  

100  

46 

 

- 

 

- 

At 31 December  21,270 35,277 20,267 33,722 

      

In March 2019, the Company sold 8.49% of its 27.76% interest of the issued and paid-up capital of an associate 

(Choksamakkhee 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 accounted for using the cost method of Baht 10.3 million for the separate financial 

statements (Note 4).  
 

In September 2019, the Company sold 2.59% of its 19.27% interest of the issued and paid-up capital of an 

associate (Choksamakkhee 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 from these two sales totaling 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 ended December 31, 2019, respectively. 
 

In March 2018, the Company sold 6.03% of its 33.79 percent interest of the issued and paid-up capital of an 

associate (Choksamakkhee Co., Ltd.) to a shareholder of the Company at the selling price of Baht 17.5 million. 

This cost accounted for using the equity method of Baht 7.7 million for the financial statements in which the 

equity method is applied, and accounted for using the cost method of Baht 7.3 million for the separate financial 

statements. The Company recognised gain on sale of investment in associate in other income of Baht 9.8 million 

and Baht 10.2 million in the statement of comprehensive income in which the equity method is applied and 

separate financial statements for the year ended December 31, 2018, respectively (Note 4). 
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Investment in associate as at December 31, 2019 and 2018 was as follows: 

 
 

Company’s associate is not publicly listed and consequently does not have published price quotations. 

 

 

 

   Financial statements in which the equity method is applied 

 Type of Country of  Ownership          

 business incorporation interest  Paid-up capital  Cost   Equity  Impairment  At equity - net 

   2019  2018 2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

   (%) (in thousand Baht) 

Associate           

Choksamukkhee Co., Ltd. Construction Thailand 16.68 27.76 116,000 116,000 20,267 33,722 21,270 35,277 - - 21,270 35,277 

    

 

Separate financial statements  

 Type of Country of  Ownership        

 business incorporation interest  Paid-up capital  Cost   Impairment  At cost - net 

   2019  2018 2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

   (%)     (in thousand Baht) 

Associate           

Choksamukkhee Co., Ltd. Construction Thailand 16.68 27.76 116,000 116,000 20,267 33,722 - - 20,267 33,722 
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The following table summarises the financial information of the associate as included in their own financial 

statements, adjusted for fair value adjustments at acquisition and differences in accounting policies.  

The table also reconciles the summarised financial information to the carrying amount of the Company’s 

interest in this associate.       

 

  

  Choksamakkhee Co.,Ltd. 

  (in thousand Baht) 

          2019          2018 

Revenue  907  754 

     

Total comprehensive income (100%)  421  141 

Percentage of shareholding  16.68  27.76 

Total comprehensive income of      

     the Company’s interest  100  47 

     

Current assets  9,014  8,424 

Non-current assets  123,422  123,467 

Current liabilities  (467)  (405) 

Non-current liabilities  (1,648)  (1,589) 

Net assets (100%)  130,321  129,897 

Percentage of shareholding  16.68  27.76 

Book value of investment in associate  21,270  35,277 
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11 Other long-term investments 

  Financial statements  

in which the equity method  

is applied 

 

Separate 

financial statements 

  2019  2018  2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Other long-term investments      

Equity securities available for sale  614 762 614 762 

       

Other non-marketable equity   

   securities  

     

   Related party  47,211 47,211 50,286 50,286 

   Other parties  9,409 9,525 9,409 9,525 

  56,620 56,736 59,695 59,811 

       

Total  57,234 57,498 60,309 60,573 

Movements during the year ended 31 December of equity securities were as follows: 

  Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Available-for-sale securities      

At 1 January   762 1,515 

Valuation adjustment   (148) (753) 

At 31 December   614 762 
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  Financial statements  

in which the equity method 

is applied 

 

Separate 

financial statements 

  2019  2018  2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Other non-marketable equity   

   securities    

 

 

At 1 January  57,370 57,370 60,445 60,445 

Acquisitions  (750) - (750) - 

Allowance for impairment  - (634) - (634) 

At 31 December   56,620 56,736 59,695 59,811 
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Other non-marketable equity securities recorded by the cost method as at 31 December, and dividend income for the years then ended, were as follows: 
  Financial statement in which the equity method is applied 

  

Ownershipm interest 

          

 

Type of Business 

 

Paid-up capital  Cost  Impairment  

Cost – net of 

impairment 

 
Devidend income 

  2019 2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

  (%)  (in thousand baht) 

Related party                        

Panivara Co., Ltd. Real estate 18.66 18.66  284,000  284,000  47,211  47,211  -  -  47,211  47,211  -  - 

Other parties                        

Thai Steflex Co., Ltd. Produce and sell  2.00 2.00  60,000  60,000  1,200  1,200  -  -  1,200  1,200  72  36 

 
parts to garments 

manafacturer 
                    

 
 

Janome (Thailand)  Produce machine for  2.00 2.00  97,400  97,400  2,759  2,759  -  -  2,759  2,759  487  487 

  Co., Ltd. Garment                        

Thai Sumsung Electronics  Produce and sell  0.08 0.08  1,200,000  1,200,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  300  300 

   Co., Ltd.           Electronic equipment                       

Thai Bunka Fashion  Fashion academy 4.00 4.00  6,0  25,000  250  1,000  -  (634)  250  366  -  - 

   Co., Ltd.                        

American Food Co., Ltd. 

 

Producer ice cream 

products 
3.00 3.00  140,000  140,000  4,200  4,200  -  -  4,200  4,200  - 

 
- 

Total         56,620  57,370  -  (634)  56,620  56,736  859  823 
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Separate financial statements 

  

Ownershipm interest 

          

 

Type of Business 

 

Paid-up capital  Cost  Impairment  

Cost – net of 

impairment 

 
Devidend income 

  2019 2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

  (%)  (in thousand baht) 

Related party                        

Panivara Co., Ltd. Real estate 18.66 18.66  284,000  284,000  50,286  50,286  -  -  50,286  50,286  -  - 

Other parties                        

Thai Steflex Co., Ltd. Produce and sell  2.00 2.00  60,000  60,000  1,200  1,200  -  -  1,200  1,200  72  36 

 
parts to garments 

manafacturer 
                    

 
 

Janome (Thailand)  Produce machine for  2.00 2.00  97,400  97,400  2,759  2,759  -  -  2,759  2,759  487  487 

  Co., Ltd. Garment                        

Thai Sumsung Electronics  Produce and sell                        

   Co., Ltd.           Electronic equipment 0.08 0.08  1,200,000  1,200,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  300  300 

Thai Bunka Fashion  Fashion academy                       

   Co., Ltd.  4.00 4.00  25,000  25,000  250  1,000  -  (634)  250  366  -  - 

American Food Co., Ltd. 

 

Producer ice cream 

products 
                    

 
 

Related party  3.00 3.00  140,000  140,000  4,200  4,200  -  -  4,200  4,200  -  - 

Total         59,695  60,445  -  (634)  59,695  59,811  859  823 
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12 Investment properties 

  Financial statements  

in which the equity method  

is applied / separate  

financial statements 

             2019               2018 

  (in thousand Baht) 

Cost      

At 1 January  72,295 87,728 

Disposals  - (15,433) 

At 31 December  72,295 72,295 

     

Accumulated depreciation      

At 1 January  - 12,043 

Depreciation charge for the year  - 503 

Disposals  - (12,546) 

At 31 December  - - 

     

Net book value     

At December 31,  72,295 72,295 

 
 

Investment properties as at December 31, 2019 comprise land at appraised value totaling Baht 306.9 million 

(2018: Baht 306.9 million). The appraised value of land was got from Government agency, which is 

categorized into level 2 of fair value. 
 

In September 2018, the Company sold condominium to a related party amounting to Baht 14.3 million (Note 

4) and recognised gain from sale of condominium amounting to Baht 11.4 million as other income in the 

statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018. 
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13 Property, plant and equipment 

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

   Buildings  Furniture,    Assets    

   and  fixture and    under   

 Land  structures  equipment  Vehicles  construction  Total 

Cost (in thousand Baht) 

At January 1, 2018 7,480  24,675  207,351  15,827  11,276  266,609 

Additions -  -  8,066  -  24,268  32,334 

Disposals -  -  -  (640)  -  (640) 

Transfer -  -  5,800  -  (5,800)  - 

At December 31, 2018 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 

            Accumulated depreciation            

At January 1, 2018 -  24,675  173,779  13,920  -  212,374 

Depreciation charge for the year -  -  15,032  850  -  15,882 

Disposals -  -  -  (640)  -  (640) 

At December 31, 2018 -  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 
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 Financial statements in which the equity method is applied/ Separate financial statements 

   Buildings  Furniture, fixture    Assets   

   and  and    under   

 Land  structures  equipment  Vehicles  construction               Total 

 (in thousand Baht) 

At December 31, 2018         

Owned assets  7,480  -  32,406  193 29,744 69,823 

Assets under finance leases                  -  -  -  864 - 864 

 7,480  -   32,406  1,057 29,744 70,687 

      

At December 31, 2018      

Owned assets  7,480         22,009  32,923  -  1,453 61,865 

Assets under finance leases -   -  2,693  - 2,693 

 7,480  22,009  32,923  2,693  1,453 64,558 

 

The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at December 31, 2019 amounted to Baht 192.0 million                  

(2018: Baht 180.9 million). 
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14 Leasehold rights 

Movements during the years ended 31 December of leasehold rights are as follows: 

  Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements 

   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

At 1 January   9,140  11,650 

Amortisation for the year   (2,506)  (2,510) 

At 31 December   6,634  9,140 

      

The Company entered into lease and leasehold right agreements for its store’s space for periods of 3 years to 

30 years. The longest agreement will expire in May 2022. The Company paid for the leasehold rights 

approximately Baht 46.5 million (2018: Baht 48.6 million). 

15 Deferred tax  

Deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2019 and 2018 were as follows: 

  Financial statements in which the equity method 

is applied / separate financial statements 

  Assets  Liabilities 

  2019  2018  2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Total  14,651 14,090 (98)  - 

Set off of tax  (98) - 98  - 

Net deferred tax assets    14,553 14,090 -  -
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Movements in deferred tax assets and liabilities during the year 2019 were as follows: 

 Financial statements in which the equity method is 

applied / separate financial statements 

   (Charged) / Credited to:   

 

 

At 

January 1,  

2019 

 

 

 

Profit or 

loss 

 

 

 

Other 

comprehend-

sive income 

 

 

 

At 

December 

31, 2019 

 (in thousand Baht) 

Deferred tax assets 

Trade accounts receivable  

   (allowance for doubtful accounts) 347  

 

697 

 

- 

  

1,038 

Inventories (allowance for decline in value) 1,299  (725)  -  504 

Computer software (allowance for impairment) -  2,447  -  2,447 

Other long-term investments   (allowance for      

    impairment and valuation adjustment) 1,326       (97)  -  1,342 

Provision for employee benefit obligations 1,339     3  -  8,091 

Difference from recognition of revenue and 

cost    of sales 9,809  

 

(1,718) 

 

- 

  

8,091 

Total 14,050  601  -  14,651 

        

Deferred tax liabilities        

Finance lease liabilities 40  (138)  -  (98) 

Total 40  67  -  (98) 

Net 14,090  450  -  14,553 
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16 Other non-current assets 

  Financial statements in which 

the equity method is applied /   

separate financial statements  

   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Deposit   56,053  68,051 

Total   56,053  68,051 

 

17 Interest-bearing liabilities 

  

 

 

Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 Note  2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Current    

Bank overdrafts    

   Unsecured   33,587 20,247 

Short-term loans from financial institutions      

   Unsecured   90,000 150,000 

Liabilities under trust receipts   1,338 1,895 

Bank overdrafts and short-term loans      

   from financial institutions   124,925 172,142 

Short-term loans from related parties      

   Unsecured 4  39,000 - 

Current portion of finance lease liabilities   245 1,065 

Total current interest-bearing liabilities   164,170 173,207 
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Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 Note  2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Non-current      

Finance lease liabilities   1,955 - 

Total non-current interest-bearing liabilities   1,955 - 

      

Total interest-bearing liabilities   166,125 173,207 

As at December 31, 2019, bank overdrafts bear interest at rates ranging from 6.87% to 7.67% per annum 

(2018: ranging from 6.87% to 7.67% per annum). Liabilities under trust receipts bear interest at the rate of 

2.50% per annum (2018: 2.50% per annum). Loans from financial institutions as at December 31, 2019 bear 

interest at rates ranging from 3.50% to 5.50% per annum (2018: ranging from 3.50% to 5.50% per annum).  

Under the terms of the agreements covering the Company’s liabilities under trust receipts, certain imported 

inventories have been released to the Company in trust for the banks. The Company was accountable to the 

banks for the trusted inventories or its sales proceeds. 

As at December 31, 2019 the Company had unutilised credit facilities totaling Baht 422.0 million (2018: Baht 

277.5 million). 

18  Trade accounts payable 

  

 

 

Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 Note  2019                 2018 

   (in thousand Baht) 

Related parties 4  13,761  52,980 

Other parties   2,766  464 

Total   16,527  53,444 
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19  Other payables 

 

 

 

 

 

 

Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements 

   2019             2018 

   (in thousand Baht) 

Accrued operating expenses   15,666  23,137 

Others   2,542  2,135 

Total   18,208  25,272 

 

20  Other current liabilities 

  

 

 

Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements  

   2019                 2018 

   (in thousand Baht) 

Advance received from customers   4,004  7,263 

Withholding tax payable   650  674 

Others   1,277  1,331 

Total   5,931  9,268 

 

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. 
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Movement in the present value of the defined benefit obligations: 

  

 

 

Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements   

   
              2019                  2018 

 
  (in thousand Baht) 

At 1 January 
  

6,692  6,983 

Included in profit or loss: 
 

    

Current service cost and Interest on obligations 
 

 1,224  1,038 

   1,224  1,038 
Recognised in other comprehensive 

income: 
 

   

Actuarial losses (gains) 
 

 (1,073)  - 

            
Other 

 
    

Receipt transferring 
 

 1,239  - 

Benefits paid   (134)  (1,329) 

At 31 December   7,948  6,692 

Actuarial losses (gains) recognised in other comprehensive income arising from: 

  

 

 

Financial statements in which  

the equity method is applied / 

separate financial statements   

   
          2019               2018 

 
  (in thousand Baht) 

Demographic assumptions 
  

(911)  - 

Financial assumptions   (162)  - 
Total   (1,073)  - 
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Actuarial assumptions  
The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages): 

  
 
 

Financial statements  

in which the equity method  

is applied / separate  

financial statements 
   2019  2018 

   (%) 

Discount rate   1.47   2.25 

Future salary growth   -   1.00 

 
Assumptions regarding future mortality have been based on published statistics and mortality tables. 
 

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: 

  

 

 

Financial statements  

in which the equity method  

is applied / separate  

financial statements 

   Increase  Decrease 

   (in thousand Baht) 

At December 31, 2019      

Discount rate (1% movement)   (626)  709 

Future salary growth (1% movement)   705  - 

 

At December 31, 2018   

   

Discount rate (1% movement)   (738)  833 

Future salary growth (1% movement)   940  (757) 
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On April 5, 2019, the Labor Protection Act (Issue 7) 2019, which stipulates additional compensation rates in the 
case of employers terminating employment for employees who have worked for 20 consecutive years or more, 
they are entitled to compensation of not less than the final rate of 400 days that has already been announced in the 
Government Gazette. The said law is effective from May 5, 2019 onwards, which will be considered as a revision 
of the project for post-employment benefits. The Company recorded the effect of such change by recognizing the 
past service cost as an immediate expense in the profit (loss) for the year of Baht 2.3 million. 

22 Share capital  

 Par value  2019  2018 

 per share  Number  Amount  Number  Amount 

 (in Baht)  (thousand shares / thousand Baht) 

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. 

During the years 2019 and 2018, the Company set up legal reserve in amounting to Baht 0.2 million and Baht 
0.6 million, respectively. 

Other component of equity 

Fair value changes in available-for-sale investments 

The fair value changes in available-for-sale investments account within equity comprises the cumulative net 
change in the fair value of available-for-sale investments until the investments are derecognised or impaired. 

Movements in reserves 

Movements in reserves are shown in the statements of changes in equity. 

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  Lady Apparel 

 Segment 2  Men’s Clothing 

 Segment 3  Accessories 

 Segment 4  Uniforms 
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Information about reportable segments: 

 
Geographical segments  
The Company operates principally in Thailand.   

 

 Financial statements in which the equity method is applied 

 Lady Apparel  Men’s Clothing  Accessories  Uniforms Other    Total reportable segments 

 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 

 (พันบาท) 

External revenue 589,554 641,328 7,976 16,265 2,660 16,001 129,779 142,055 638 - 730,607 815,649 

Cost of sales of goods/ cost of rendering of services 307,168 361,306 6,328 12,572 1,473 9,668 85,979 96,753 556 - 401,504 480,299 

Segment profit before income tax 282,386 280,022 1,648 3,693 1,187 6,333 43,800 45,302 82 - 329,103 335,350 

         

Unallocated amounts of revenue and expenses:         

Other income       34,485 40,096 

Distribution costs       (282,052) (300,980) 

Administrative expenses       (60,208) (53,854) 

Impairment losses on computer software       (12,235) - 

Finance costs       (6,256) (7,684) 

Share of profit (loss) of associate       100 46 

Tax (expense) income       49 (1,975) 

Profit (loss) for the period       2,986 10,999 

         
Segment assets as at 31 December       670,725 728,987 

         Segment liabilities as at 31 December       216,189 269,777 
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25 Other income 
 

  Financial statements  

in which the equity  

method is applied 

 

Separate 

financial statements 

 Note 2019  2018  2019  2018 

  (in thousand Baht) 

Rental income  8,559  7,462  8,559  7,462 
Compensation from insurance policy  3,947  3,209  3,947  3,209 
Gain on sale of investment in associate 10 11,593  9,829  12,245  10,171 
Gain on disposal of equipment   1,991  100  1,991  100 
Gain on exchange rate  1,477  872  1,477  872 
Dividend income  859  823  859  823 
Compensation income  346  1,182  346  1,182 
Tuition fee income  102  127  102  127 
Gain on disposal of investment properties 12 -  11,413  -  11,413 
Others  5,611  5,079  5,611  5,951 

Total  34,485  40,096  35,137  40,438 
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26 Expenses by nature  
 

  
 
 

Financial statements in which 

the equity method is applied/ 

separate financial statements 
   2019  2018 

   (in thousand Baht) 
Purchases of finished goods   401,504 480,299 
Rental expenses   155,084 181,490 
Employee benefit expenses   82,982 65,573 
Sales supporting expenses   45,830 45,461 
Sales promotion expenses   7,157 9,671 
Depreciation   16,401 16,385 
Utility expenses   7,384  8,868 
Credit card fee   7,090  7,882 
Property tax expenses   6,848  5,648 
Supply expenses   4,497  5,009 
Others   8,987 8,846 

 Total   743,764 835,132 
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27 Income tax expense  

  
 
 

Financial statements in which 

the equity method is applied/ 

separate financial statements  
   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Income tax recognised in profit or loss      

Current tax expense       

Current year    598  2,426 

Deferred tax expense        

Movements in temporary differences   (647)  (450) 

Total    (49)  1,976 

      
  Income tax recognised in other comprehensive income      

Fair value changes in available-for-sale investments  (30)   (150) 
Defined benefit plan actuarial gains (losses)   215   - 

Total   185  (150) 

 

Reconciliation of effective tax rate 

 Financial statements  

in which the equity method is applied  

 2019  2018 

 Rate 
(%) 

 
 

(in thousand 
Baht) 

 
 

Rate 
(%) 

 
 

(in thousand Baht) 

Profit before income tax expense   2,936    12,974 

Income tax using the Thai corporation tax rate 20  587  20  2,595 
Dividend income not subject to tax    (172)    (165) 
Additional expenses for tax purposes   (1,079)    (1,009) 
Expenses not deductible for tax purposes   29    114 
Others   586    441 

Total 1.7  (49)  15.2  1,976 
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 Separate financial statements 

 2019  2018 

 Rate 
(%) 

 
 

(in thousand 
Baht) 

 
 

Rate 
(%) 

 
 

(in thousand 
Baht) 

Profit before income tax expense   3,489    13,270 

Income tax using the Thai corporation tax rate 20  698  20  2,654 
Dividend income not subject to tax    (172)    (165) 
Additional expenses for tax purposes   (1,079)    (1,009) 
Expenses not deductible for tax purposes   29    114 
Others  475    382 

Total 1.4  (49)  14.9  1,976 

        

28 Earnings per share 
The calculations of basic earnings per share for the years ended December 31, 2019 and 2018 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: 

 Financial statements  

in which the equity  

method is applied 

 

Separate 

financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

 (in thousand Baht / thousand shares) 

Profit for the year attributable to ordinary       

   shareholders of  the Company (basic) 2,986  10,999    3,538   11,294 

Number of ordinary shares outstanding 12,000  12,000  12,000   12,000 

Earnings per share (basic) (in Baht)       0.25  0.92     0.29      0.94 

 

29 Dividends 

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, amounting to Baht 8.4 million. The dividend was paid to shareholders in 
May 2019. 
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At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on April 23, 2018, the shareholders approved the 
appropriation of dividend of Baht 0.50 per share, amounting to Baht 6.0 million. The dividend was paid to shareholders in 
May 2018. 

30 Financial instruments 

Financial risk management policies    

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 derivative financial instruments for speculative or trading purposes. 

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. 
The management continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate 
balance between risk and control is achieved.   

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. 

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. The Company is primarily exposed to interest rate risk from its 
borrowings. The Company does not use derivative financial instruments to hedge such risk. 

The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at December 31, and the periods in which 
those liabilities mature were as follows: 
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 Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 

 

Effective 
interest 

rate 
Within 
1 year 

After 1 year 
but within  

5 years Total 

 
(% per annum) 

(in thousand Baht) 

2019        

Bank overdrafts 6.87 - 7.17  33,587  -  33,587 
Short-term loans from financial institutions 3.20 - 5.50  90,000  -  90,000 
Short-term loans from related parties 3.60  39,000  -  39,000 
Liabilities under trust receipts 2.50  1,338  -  1,338 
Finance lease liabilities 8.94  245  1,955  2,200 

Total   164,170  1,955  166,125 

        

2018        

Bank overdrafts 6.87 - 7.67  20,247  -  20,247 
Short-term loans from financial institutions 3.50 - 5.50  150,000  -  150,000 
Liabilities under trust receipts 2.50  1,895  -  1,895 
Finance lease liabilities 8.66  1,065  -  1,065 

Total   173,207  -  173,207 

 

 

Foreign currency risk  
 

The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in 
foreign currencies. The Company does not use derivative financial instruments to hedge such risk. 
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At December 31, the Company was exposed to foreign currency risk in respect of financial assets and liabilities 
denominated in the following currencies: 

  
 
 

Financial statements in which  

the equity method is applied /  

separate financial statements 
   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Ringgit Malaysia      

Trade accounts receivable   244  1,792 

Gross exposure                 244  1,792 

      
Euro      

Trade accounts payable   66  35 

Gross exposure                   66  35 

Total exposure   310  1,827 

Credit risk   

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its 
financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due. 
 

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. 
Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the reporting 
date there were no significant concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit risk is 
represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position.  However, 
due to the large number of parties comprising the Company’s customer base, Management does not anticipate 
material losses from its debt collection. 

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. 
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Carrying amounts and fair values 

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets including their levels in the 
fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and financial liabilities not 
measured at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value.  

 

 

Fair values of short-term loans approximate to the carrying amounts due to interest rates referencing to market 
interest rates and these financial instruments have short-term maturity. 

Fair values of finance lease liabilities approximate to the carrying amounts due to interest rates approximate to 
market rates.  .   

 

  

  

 

Financial statements in which the equity method is applied / 

Separate financial statements 

 Carrying 
 

Fair value 

 amount  Level 1  Level 2  Level 3  Total 

 (in thousand Baht) 

December 31, 2019          

Financial assets measured 

   at fair value 

         

Equity securities available for sale 614  614  -  -  614 

          
December 31, 2018          

Financial assets measured 

   at fair value 

         

Equity securities available for sale 762  762  -  -  762 
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31  Commitments with non-related parties 

  
 
 

Financial statements in which 

the equity method is applied / 

separate financial statements 
   2019  2018 

   (in thousand Baht) 

Future minimum lease payments under    

    non-cancellable operating leases   

   

Within one year   93,419  93,622 
After one year but within five years   120,948  90,574 

Total   214,367  184,196 

      

The Company has lease agreements covering rental and service with certain local companies. These agreements 
are for the periods until 2022 at the rental fee as indicated in the agreements.  

As at December 31, 2019, the Company has guarantee for overdraft lines to two local financial institutions for 
several related companies amounting to totaling Baht 36.0 million (2018: Baht 36.0 million). 

32  Contingent liabilities 

32.1 As at December 31, 2019, the Company has contingent liabilities for letters of guarantee with several 
financial institutions, principally guarantee for lease agreement with a company, performing in compliance 
with the agreements with customers and repayment occurred from credit card for oil usage totaling Baht 12.1 
million (2018: Baht 12.7 million). 

32.2 On July 9, 2015, the Company has entered into the service agreement with a local company in order to 
get provision of 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 a plaintiff sued a counterparty and another company as defendants, the 
allegation about service provider has breached of contract. The Company claimed for return all 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. 
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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 the financial statements for the year ended December 31, 2019. 

33  Financial statements approval 

Board of Directors of the Company has approved these financial statements on February 25, 2020. 
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Summary on the Company’s Financial status    

    (Thousand Baht) 

            2019            2018            2017      2016 

For the year ended 31st December    

Total assets 670,725          728,987       808,463       805,859  

Total liabilities 216,189         269,777       353,649       349,511  

Shareholder’s equity 454,536         459,210       454,813       456,348  

Income from sales 630,608         815,649  780,742        890,844  

Total income 765,092       855,745        815,979       941,132  

Gross profit 363,588        375,446       340,275        433,076  

Net profit 2,986      10,999  8,642  22,692  

Earning per share (Baht) 0.25               0.92  0.72  1.89  

     

Financial Ratio     

 2019                 2018                  2017          2016 

For the year ended 31st December    
Net Profit margin 0.39     1.29  1.06  2.41  

Return on asset 1.31     2.69  2.49  4.78  

Return on equity 0.65     2.41  1.90  5.12  

Earnings per share 0.25     0.92  0.72  1.89  

Dividend per Share 0.15*      0.70  0.50  0.75  

Book Value per Share 38.02    38.29  37.57  35.86  
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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 2019, as for the separate financial statement, the Company gained total income 

in the amount of 765.74 Million Baht decreased from the preceding year by 10.55% and net profit 

in the amount of 3.54 Million Baht as a result of the Company recognized the associated 

company’s result of operation.  Accordingly, due to the financial statement contained investments 

for using the equity method, the Company gained total income in the amount of 765.09 Million Baht 

and net profit in the amount of 2.99 Million Baht. 
 

2.   Result of operation 

As regards the Company laid down a sale goal for 1,161.5 Million Baht, the actual income 

was in the amount of 765.09 Million Baht, decreased from the preceding year by 90.65 Million Baht 

or 10.59%. 

The revenue from sales of the Company was 600.83 Million Baht, decrease from the 

preceding year by 72.77 Million Baht or 10.80%, the revenue from services of the Company was 

129.78 Million Baht, decrease from the preceding year by 12.27 Million Baht or 8.64% due to the 

economic situation is not growing and the purchasing power of both domestic and tourist 

consumers which continuously decreased from the 3rd quarter, resulting in the sales decline. The 

company has other income 34.48 Million Baht decrease from the preceding year by 5.61 Million 

Baht or 13.99% due to the preceding year had profit from the sale of investment properties and 

investments in the total amount of 21.03 Million Baht while the year 2019 the Company had profits 

from sales of assets and investment of 14.23 Million Baht. 

The company’s gross profit was 329.10 Million Baht, decrease from the preceding year by 

6.25 Million Baht or 1.86% due to the decrease of sales. At the same time, the gross profit margin 

was 45.05%, an increase of 3.93% from the preceding year due to the company there are more 

sources of production, resulting in lower product costs. 

The total selling and administrative expenses of the Company were 342.26 Million Baht, a 

decrease from the preceding year by 12.57 Million Baht or 3.54% Since the company has 

considered closing stores with loss and consolidating branches within the same shopping center, 

resulting in reduced venue costs.  The company had continuously increasing use of social media 
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marketing budgets and the structure of sales personnel has been improved. In order to increase 

sales efficiency, resulting in increased personnel costs.    

The Company has set up impairment of computer software during installation that cannot be 

used as intended. As there has not been a complete delivery of work from the employer, in which 

the lawsuit and the case are being considered by the court in the amount of Baht 12.24 million. 

The total financial cost of the Company were 6.26 Million Baht, a decrease from the 

preceding year by 1.43 Million Baht because the Company acquired source of funding whose 

interest rate was lower than the overdraft. 

The Company’s financial statement showed profit for the year in the amount of 2.99 Million 

Baht decrease from the preceding year by 72.85%.  

The rate of remuneration to the shareholders in this year was at 0.25%, in comparison to 0.92 

in 2018.  

3.  Financial status 

Assets 

As of the year-end of 2019, total assets of the Company were in the amount of 670.73 Million 

Baht, a decreased from the preceding year by 58.26 Million Baht or 7.99%. The Company had the 

current assets decreased for 11.92 Million Baht, the non-current assets decreased for 46.34 Million 

Baht.    

The current assets decreased mainly due to the decrease in the trade accounts receivable 

decreased by 14.17 Million Baht du to payment from trade accounts receivable. Average debt 

collection period was 36.44 days, in comparison to 39.37 days in 2018.     

The non-current assets declined by a major reason was on March 2019 the Company sold 

985,000 shares of Choksamakee Company Limited to a shareholder of company, representing 

8.49% of the total equity interest, 27.76% of the issued and paid-up capital to the related person. 

The total cost for the financial statements in which the equity method is applied 10.8 Million Baht 

and 10.3 Million Baht for the separated financial statement method. Total sell price 19.70 Million 

Baht.  On September 2019, the Company sold 300,000 shares of Choksamakee Company Limited, 

representing 2.59% of the total equity interest, 19.27% of the issued and paid-up capital to the 

related person. 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 
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Million Baht. And decreased due to the return of deposit from Shopping Centre because shop 

closed in the amount of 12 million baht 

4.  Liquidity and sufficiency of capital 
 

In 2019, cash and equivalent to cash of the Company were for 7.86  Million Baht, an increase 

4.27 Million Baht in the preceding year as appeared in the following essence. 

Cash flow receivable from the Company’s operation was at 7.73 Million Baht, cash flow 

derived from the sale of capital invested in associated company was at 25.70 Million Baht and also 

sold equipment and vehicles was at 3.40 Million Baht. which included cash flow derived for 

Dividend was at 0.86 Million Baht.  While Cash flows used for purchase equipment 8.88 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 47.22 Million Baht and repayment 

shot-term loans from related parties total 26.00 million baht, cash paid to the financial cost in the 

amount of 6.23 million baht, and dividend payment 8.40 million baht. Cash flow received from 

short-term loans from related parties total 65.00 Million Baht. The company had the liquidity ratio 

and cash cycle by 1.84 times, at 266.91 day in comparison by 1.49 times, at 221.56 days in 2018, 

the quick turnover ratio was at 0.44 time and in comparison to 0.38 times in 2018. The overall 

liquidity ratio in 2019 improved from the preceding year. 

 

Source of capital 

Total liabilities 

As of the year-end of 2019, total liabilities of the Company were at 216.19 Million Baht, 

decreased from the preceding year by 53.59 Million Baht or 19.86%.  Such decreased liabilities 

include current liabilities decreased by 56.36 Million Baht due to bank overdraft and short-term 

loans from financial institutions decreased by 47.22 Million Baht, trade account payables 

decreased by 36.92 Million Baht.  While the overdraft and short-term loan from related parties 

increased by 39.00 Million Baht, other account payables decreased by 7.06 million baht and other 

current liabilities decreased by 3.34 Million Baht, the non-current liabilities increased by 2.77 

Million Baht.  The ratio of liabilities to shareholders’ equity was 0.48 times, in comparison with 0.59 

times in 2018.  Accordingly, the Company had capability to repay the debt. 
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 Shareholders’ equity 

As of the year-end of 2019, the Company had total shareholders’ equity at 454.54 Million 

Baht, decrease from the preceding year by 4.67 Million Baht or 1.02% because in 2019 the 

Company gained profit for the year for 2.99 Million Baht and paid dividend 8.40 Million Baht,   5% 

legal reserve, amount of 0.18 Million Baht and change on valuation of available-for-sale 

investments of (0.12) Million Baht. 

 Suitability of the capital structure 

The ratio of liabilities to shareholders’ equity in 2019 was better at 0.48 times, in  

comparison with 0.59 times in 2018.   The financial institution approved a credit limit in total amount 

of 547.50 Million Baht and credit limit from related parties total amount of 39.00 Million Baht.  As of 

31 December 2019 such credit limit has been used in the amount of 163.93 Million Baht and its 

balance was for 422.57 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: 

- 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 commitments as specified in the agreements. The Company has 

entered into lease and service agreements with many local companies. The rental period is 

scheduled for the year 2022 in the amount of 214.37 million baht (2018: 184.20 million baht). 

-  The company has contingent liabilities 

1. As of December 31, 2019, the company has contingent liabilities from the  

Bank letter guarantees, most of which are guarantees of lease contracts with a company and the 

performance of contracts with customers and the payment of debts from the use of petrol credit 

cards totalling 12.10 million baht (2018: 12.7 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. 
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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. 

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 
 

- The Company remains a policy to expand business and more distribution channel to reach 

as many customers as possible. The management team has worked very carefully on each point of 

sale to maximize profits. 

- Imported products from abroad, purchasing amount of imported products accounted for 

3.95% from the total purchasing amount.  Which is considered risk control. 

- 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  

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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กรรมการผ ู จ ัดการ
Managing Director 
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Mrs. Suporn Pavasanta 
กรรมการ
Director 

นางก ัญุมา โนนคำ
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กรรมการ
Director

นายกฤษณ ณ  ลำเลียง 
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กรรมการอิสระ
Independent Director 
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and 
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นายภุชชงค วนิชจักรวงศ
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กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director/
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Independent Director/
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กรรมการ
Director 

นางก ัลยา ไวยานนท 
Mrs. Kanlaya Waiyanont 
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