
 
 
 
 

 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท  บูติคนิวซิต้ี จาํกัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ขอ้สรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืนๆ 

งบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชีอ่ืนท่ีอยู่ในสํานักงานเดียวกัน และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื ่น ท่ีอยู่ในสํานักงานเดียวกัน โดยให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
(นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4713 
 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
12 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,679                      21,695                       7,679                      

ลูกหน้ีการคา้ 4 65,861                    52,778                       65,861                    

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3 7,452                      8,026                         7,452                      

สินคา้คงเหลือ 286,363                  215,123                     286,363                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,802                      11,050                       9,802                      

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 377,157                  308,672                     377,157                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5 -                          80,467                       -                          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 21,270                    -                            20,267                    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 57,234                    -                            60,309                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 72,296                    72,296                       72,296                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 64,558                    39,066                       64,558                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 -                          186,647                     -                          

สิทธิการเช่า 11 6,634                      -                            6,634                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 970                         985                            970                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,553                    20,294                       14,553                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  56,053                    49,282                       56,053                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 293,568                  449,037                     295,640                  

รวมสินทรัพย์ 670,725                  757,709                     672,797                  

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

    จากสถาบนัการเงิน 124,925                  105,000                     124,925                  

เจา้หน้ีการคา้ 3 16,527                    3,936                         16,527                    

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3 18,208                    41,316                       18,208                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 9 -                          34,738                       -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 245                         -                            245                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 39,000                    21,000                       39,000                    

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,931                      5,677                         5,931                      

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 204,836                  211,667                     204,836                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9 -                          127,489                     -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11 1,955                      -                            1,955                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,948                      8,824                         7,948                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,450                      5,327                         1,450                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 11,353                    141,640                     11,353                    

รวมหนีสิ้น 216,189                  353,307                     216,189                  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้"

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 250,000                  250,000                     250,000                  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 120,000                  120,000                     120,000                  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 279,256                  279,256                     279,256                  

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในเงินลงทุนภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 11,019                    -                            -                          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,060                      8,060                         8,060                      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,117                    2,089                         54,208                    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,916)                     (5,003)                       (4,916)                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 454,536                  404,402                     456,608                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 670,725                  757,709                     672,797                  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท  บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2562 2563 2562

รายได้ 

รายได้จากการขาย 3 146,924            75,307           146,924          

รายได้จากการให้บริการ 35,189              15,448           35,189            

รายได้อื่น 3, 6 5,758                2,892             5,917              

รวมรายได้ 187,871            93,647           188,030          

ค่าใช้จ่าย 3

ต้นทุนขาย 76,313              36,476           76,313            

ต้นทุนการให้บริการ 23,810              9,688             23,810            

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 69,254              50,408           69,254            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11,244              10,951           11,244            

ต้นทุนทางการเงิน 1,493                1,576             1,493              

รวมค่าใช้จ่าย 182,114            109,099         182,114          

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33                     -                 -                  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 5,790                (15,452)          5,916              

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 837                   1,479             837                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 4,953                (16,931)          5,079              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน - สุทธิจากภาษีเงินได้ -111 -119 -111

กําไรจากการประมาณตามหลัก

    คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 858 -                 858

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

   สําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 747                   (119)               747                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,700                (17,050)          5,826              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.41                  (1.41)              0.42                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น) 12,000              12,000           12,000            

หน่วย : พันบาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสยี งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2562 2563 2562

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 3 449,528              226,016          449,528            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 92,933                64,321            92,933              

รายไดอ่ื้น 3, 6 28,098                9,536              28,750              

รวมรายได้ 570,559              299,873          571,211            

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนขาย 234,705              129,334          234,705            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 62,355                42,897            62,355              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 207,546              142,184          207,546            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,459                36,148            44,459              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 12,235                -                 12,235              

ตน้ทุนทางการเงิน 4,534                  5,348              4,534                

รวมค่าใช้จ่าย 565,834              355,911          565,834            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 119                     -                 -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 4,844                  (56,038)          5,377                

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 266                     (5,719)            266                   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 4,578                  (50,319)          5,111                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

   ในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (39)                     (87)                 (39)                   

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

    คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 858                     -                 858                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

  สําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 819                     (87)                 819                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,397                  (50,406)          5,930                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.38                    (4.19)              0.43                  

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น) 12,000                12,000            12,000              

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั บูติคนิวซิตี ้จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

 องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ใน เงินลงทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน เงินลงทุนภายใต้ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนของ รวมส่วนของ

  หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัจดทะเบียน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 120,000                          279,256                    11,019                        7,883                       45,850                     (4,798)                    459,210                       

รายการกบัผูถ้ือหุน้ที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุน้

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้บริษทั 12 -                                  -                            -                              -                          (8,400)                      -                         (8,400)                          

รวมการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้ -                                  -                            -                              -                          (8,400)                      -                         (8,400)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด :

     กาํไรหรือขาดทุน -                                  -                            -                              -                          4,578                       -                         4,578                           

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                                  -                            -                              -                          858                          (39)                         819                              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                  -                            -                              -                          5,436                       (39)                         5,397                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 120,000                          279,256                    11,019                        7,883                       42,886                     (4,837)                    456,207                       

หน่วย : พนับาท

กาํไรสะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั บูติคนิวซิตี ้จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง เงินลงทุนในตราสารทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัจดทะเบียน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 120,000                        279,256                    8,060                         54,208                        (4,916)                            456,608                         

รายการกบัผูถ้ือหุน้ที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุน้

เงินปันผลระหวา่งกาลใหผู้ถ้ือหุน้บริษทั 12 -                                -                            -                            (1,800)                         -                                 (1,800)                            

รวมการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้ -                                -                            -                            (1,800)                         -                                 (1,800)                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด :

     กาํไรหรือขาดทุน -                                -                            -                            (50,319)                       -                                 (50,319)                          

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                                -                            -                            -                              (87)                                 (87)                                 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                -                            -                            (50,319)                       (87)                                 (50,406)                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 120,000                        279,256                    8,060                         2,089                           (5,003)                            404,402                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 120,000                        279,256                    7,883                         58,389                        (4,798)                            460,730                         

รายการกบัผูถ้ือหุน้ที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุน้

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้บริษทั 12 -                                -                            -                            (8,400)                         -                                 (8,400)                            

รวมการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้ -                                -                            -                            (8,400)                         -                                 (8,400)                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับงวด :

     กาํไรหรือขาดทุน -                                -                            -                            5,111                           -                                 5,111                              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                                -                            -                            858                              (39)                                 819                                 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                -                            -                            5,969                           (39)                                 5,930                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 120,000                        279,256                    7,883                         55,958                        (4,837)                            458,260                         

หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

หน่วย : พนับาท

2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 4,844                 (56,038)             5,377                

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ลูกหน้ีการคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 24,551               11,457              24,551              

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 348                    (574)                  348                   

สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (32,803)              64,968              (32,803)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,182)                (943)                  (2,182)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,248                 6,771                8,248                

เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (358)                   (12,591)             (358)                  

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,214                 23,109              1,214                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,534)                (254)                  (1,534)               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 947                    877                   947                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (442)                   991                   (442)                  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,391               39,151              14,391              

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 3,424                 1,625                3,424                

ค่าเผื่อ (โอนกลบั) มูลค่าสินคา้ลดลง (2,673)                6,272                (2,673)               

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาว 116                    -                    116                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,593)              -                    (12,245)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,235               -                    12,235              

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (119)                   -                    -                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,614               84,821              18,614              
เงินปันผลรับ (859)                   (509)                  (859)                  

ดอกเบ้ียจ่าย 4,534                 5,348                4,534                

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (135)                   -                    (135)                  

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (2,459)                (304)                  (2,459)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 19,695               89,356              19,695              

งบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

หน่วย : พนับาท

2562 2563 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับเงินปันผล 859                    509                   859                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,700               -                    25,700              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                     (2,470)               -                    
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                     (3,448)               -                    
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,273)                (359)                  (7,273)               
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 19,286               (5,768)               19,286              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (51,239)              (19,925)             (51,239)             
เงินปันผลจ่ายท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (8,400)                (1,800)               (8,400)               
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000               18,000              60,000              
ชาํระคืนเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000)              (36,000)             (20,000)             
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                     (24,499)             -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (257)                   -                    (257)                  
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (4,534)                (5,348)               (4,534)               
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (24,430)              (69,572)             (24,430)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 14,551               14,016              14,551              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 3,405                 7,679                3,405                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 17,956               21,695              17,956              

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563
บริษทัโอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 20.3  ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน)                                                    “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”              
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                             “สอบทานแลว้” 
วนัท่ี 30 กันยายน 2563  
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1112/53-
75 ซอยสุขมุวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2530  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซ่ึงถือหุน้รวมประมาณร้อยละ 55  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการซ้ือมาขายไปเส้ือผา้สาํเร็จรูป 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและการนําเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัเลือก
เสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบการเงินเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นจึงเน้นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกับกิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบ
การเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบังบการเงิน
ฉบบัภาษาไทย 

2.2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี  1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวทางปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19  การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
ของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

บริษทันาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมา
ถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติั
ทางบญัชี   ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํ
งบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบั
รายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่า
เช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์

2.3 สกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

2.4 การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
บริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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2.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคไรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

3. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร หรือบริษทัอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ช่ือกิจการ 

ประเทศท่ีจัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผน        
    สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไมว่า่         
    ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของ            
    บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ถึงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 และ     
    เป็นกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 
นางประวรา  เอครพานิช ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 
บริษทั ศิราธาน จาํกดั  

 
ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562        

    และมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สหสิน จาํกดั 

 
ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

    และมีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั วราธาน จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ภูเพชร จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั โชคธานี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศท่ีจัดตั้ง/ 
สัญชาติ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ปณิวรา จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา ไทย กรรมการร่วมกนั 
สมาคมรักแม่ ไทย กรรมการร่วมกนั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดอ่ื้น  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ   

กาํหนดค่าตอบแทน 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี    

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
     งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2563       2562  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -   -  
รายไดอ่ื้น 175 397  

ซ้ือสินคา้  19,489   79,356  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,636 2,385  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 240 2,961  
ดอกเบ้ียจ่าย 127 409  
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   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
     งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2563       2562  

ผู้บริหารสําคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 829 1,440  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 41   62  

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 870 1,502  

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี    

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
 งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
 เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563   2562  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,686 - 

รายไดอ่ื้น 484 1,706 

ซ้ือสินคา้  92,496 307,244 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 10,361 9,363 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 907 5,865 
ดอกเบ้ียจ่าย 743 665 

ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,034 4,641 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 130  228 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 3,164 4,869 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 
     งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
     งบการเงิน   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
     เฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  
 2563   2562  
      
ลูกหนีก้ารค้า      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,745   -  
      

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 530  

   
เจ้าหนีก้ารค้า   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,598 13,761  
    

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,423 3,946  

 

      
     หน่วย : พนับาท 
 

  งบการเงิน  
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม    30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  
   2563  2562  2563   2562  
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล       
  หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

     

  นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา     2.40 - 3.60    3.60 21,000 39,000 
  รวม    21,000 39,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   39,000 
เพ่ิมข้ึน   18,000 
ลดลง   (36,000) 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563   21,000 

4. ลูกหนีก้ารค้า  

      หน่วย : พนับาท 
      งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
    งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
    เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  

  หมายเหตุ  2563   2562  

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3 17,745 -  

กิจการอ่ืนๆ   41,849 71,051  

รวม   59,594 71,051  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (6,816) (5,190)  

สุทธิ   52,778 65,861  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ      

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   1,625 -  
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
     หน่วย : พนับาท 
     งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
   งบการเงิน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 
   เฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  
   2563   2562  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   17,745 - 
รวม   17,745   - 

กิจการอ่ืน  ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   23,340 59,101  
เกินกาํหนดชาํระ:      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   10,253 4,100  
   3 - 6 เดือน   333 1,139  
   6 - 12 เดือน   1,108 1,521  
   มากกว่า 12 เดือน   6,815 5,190  
   41,849 71,051  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (6,816) (5,190)  
สุทธิ   35,033 65,861  

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
เงินลงทุนในตราสารทุน    
   ของบริษทัจดทะเบียน    505 
   ของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,553 
- กิจการอ่ืนๆ 9,409 
  79,962 

รวม 80,467 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 11) 60,309 

โอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 20,267 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (109) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 80,467 
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เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
           หน่วย : พนับาท 
   สัดส่วน             
   ความเป็น           
   เจา้ของ  ทุน    การ  ราคาทุน   เงินปัน 
 ลกัษณะธุรกิจ  (ร้อยละ)  ชาํระแลว้  ราคาทุน  ดอ้ยค่า  สุทธิ  ผลรับ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

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

บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ก่อสร้าง  16.68  116,000  20,267               -  20,267               - 

           
กิจการอ่ืน  ๆ           

บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ์  
      จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนใหก้บัผู ้

   
 

     

      ผลิตเส้ือผา้  2.00  60,000  1,200               -  1,200  12    

บริษทั จาโนเม่  ผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น          
   (ประเทศไทย) จาํกดั     การผลิตส่ิงทอเคร่ือง          

  แต่งกายและเคร่ืองหนงั  2.00  97,400  2,759               -  2,759  487 

บริษทั ไทยซมัซุง  ผลิตและจาํหน่าย
์

         

   อิเลค็ทรอนิกส์ จาํกดั       อุปกรณ์ไฟฟ้าและ          

  อิเลค็ทรอนิกส์  0.08  1,200,000  1,000               -  1,000               - 

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ 
จาํกดั 

โรงเรียนสอนตดัเยบ็        
  เส้ือผา้ 

 

4.00 

 

25,000  250               -  250               - 

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

รวม       
79,962               -  79,962  499 

            

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม   

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                         20,267 
โอนจดัประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น  
     เงินลงทุนในตราสารทุน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)                        (20,267) 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563                              - 

  



 
บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน)                                                    “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ”              
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                             “สอบทานแลว้” 
วนัท่ี 30 กันยายน 2563  
 

21 
 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่านหน่ึงออกไปร้อย
ละ 8.49 จากส่วนไดเ้สียทั้งหมดร้อยละ 27.76 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 10.8 ลา้นบาท 
สาํหรับงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 10.3 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 
19.7 ลา้นบาท  

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่บุคคลอ่ืนออกไปรวมร้อยละ 2.59 จาก
ส่วนไดเ้สียทั้งหมดร้อยละ 19.27 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 3.3 ลา้นบาท สําหรับงบ
การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 3.1 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 6.0 ลา้นบาท  

บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนทั้ง 2 คร้ังน้ี จาํนวน 2.7 ลา้นบาท และ 2.9 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั และ
จาํนวน 8.9 ลา้นบาท และ 9.4 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั 

จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว มีผลให้บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างเป็นนัยสําคัญต่อบริษัทดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานะการลงทุนในปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงพิจารณาเปล่ียนแปลงการแสดงเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น
เงินลงทุนในตราสารทุน- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5) และไม่จดัทาํ
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

ท่ีดิน  72,296  306,874 

มูลค่ายติุธรรมท่ีดินจาํนวน 306.9 ลา้นบาท ใชร้าคาประเมินโดยหน่วยงานราชการ  
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 64,558 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (23,298) 

ซ้ือ 2,470 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,664) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 39,066 

ราคาทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  มีจาํนวนเงิน 170.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 192.0 ลา้นบาท) 

9. สัญญาเช่า 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
217,343 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 3,448 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (34,144) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 186,647 

 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 

16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

186,725 
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 3,271 
เงินจ่ายชาํระ (27,769) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 162,227 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (34,738) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 127,489 
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10. ส่วนงานดําเนินงาน  

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 

ส่วนงานธุรกิจ 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกัคือ การซื้อมาขายไปเสื้อผา้สาํเร็จรูป โดยฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษทัมีขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ดงันี้  
            หน่วย : พนับาท 
  ขายปลีกในประเทศ  ออนไลน ์  ขายปลีกต่างประเทศ  ยนูิฟอร์ม  อื่นๆ  รวมส่วนงานที่รายงาน 

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

รายไดข้ายและบริการ 50,816 136,176  21,982 8,637 1,705     1,979 15,470 35,189 782 132 90,755 182,113 
ตน้ทุนขายและบริการ 23,167      70,687        11,481       4,553       833 958 10,001 23,806     682      119    46,164 100,123 
กาํไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 27,649 65,489  10,501 4,084 872 1,021 5,469 11,383 100 13 44,591 81,990 
 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน           
รายไดอ้ื่น            2,892 5,917 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย            (50,408) (69,254) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร            (10,951) (11,244) 
ตน้ทุนทางการเงิน                                         (1,576) (1,493) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้            (1,479) (837) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (16,931) 5,079 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ดงันี้  
            หน่วย : พนับาท 
  ขายปลีกในประเทศ  ออนไลน ์  ขายปลีกต่างประเทศ  ยนูิฟอร์ม  อื่นๆ  รวมส่วนงานที่รายงาน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดข้ายและบริการ 162,253 422,713 56,747  18,582  4,800 8,100 64,279 92,934 2,258 132 290,337 542,461 

ตน้ทุนขายและบริการ  97,932 220,285 26,577  9,639  3,057 4,665 42,701 62,352 1,964 119 172,231 297,060 

กาํไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 64,321 202,428 30,170  8,943  1,743 3,435 21,578 30,582 294 13 118,106 245,401 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน           
รายไดอ้ื่น             9,536 28,750 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (142,184) (207,546) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร             (36,148) (44,459) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์             - (12,235) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (5,348) (4,534) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             5,719 (266) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             (50,319) 5,111 
               

สินทรัพยส์่วนงาน                  
     ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม             757,709 672,797 

หนี้สินส่วนงาน                  
     ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม             353,307 216,189 
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ในปี 2563 ฝ่ายบริหารมีการเปล่ียนแปลงการแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของฝ่าย
บริหารในปัจจุบนั 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย 

11. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
    หน่วย : พนับาท 
  ผลกระทบจาก   
  

 
31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 

16 

  
 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย์      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 60,309  (60,309)  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 60,309 -  60,309 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 64,558 - (23,298)  41,260 
สิทธิการเช่า 6,634  -  (6,634)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  217,343  217,343 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนีสิ้นหมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 245  -  (245)  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ              
ภายในหน่ึงปี -  -  32,925  32,925 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,955  -  (1,955)  - 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,450  -  2,886  4,336 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  153,800  153,800 
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11.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนั้น แสดงไดด้งัน้ี 

  หน่วย : พนับาท 
 มูลค่าตาม

หลกัการ
บญัชีเดิม 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 
   มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุน 
ตดั

จาํหน่าย 

  
 
 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,679  - 7,679  7,679 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 73,313  -  73,313  73,313 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,636  - 4,636  4,636 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน       

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 614  614 -  614 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  59,695  59,695 -  59,695 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 56,053  - 56,053  56,053 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 201,990  60,309  141,681  201,990 
        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

11.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 หน่วย : พนับาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 214,367 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้น (31,874) 
บวก สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 118,879 
หกั สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (104,967) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (11,880) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
      ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 184,525 
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,200 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  186,725 

ประกอบดว้ย 
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 32,925 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 153,800 
 186,725 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย : พนับาท 
อาคาร 187,410 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 20,605 
สิทธิการเช่า 6,635 
รถยนต ์ 2,693 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 217,343 

12. เงินปันผล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผล
การดาํเนินการปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 1.8 ลา้นบาท  

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน   
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 8.4 ลา้นบาท  

13. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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    หน่วย : พนับาท 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
30 กันยายน 2563       
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน   505 - - 505 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

14.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินในประเทศให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 15.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 36.0 ลา้นบาท) 

14.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการคํ้าประกนัสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัหลายแห่งและการคํ้าประกนัค่าสาธารณูปโภคจาํนวนเงินรวม 12.1 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562 : 12.1 ลา้นบาท) 

14.3 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือรับบริการและคาํปรึกษาเก่ียวกบั
การติดตั้งระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่ (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 13.1 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัได้
จ่ายเงินจ่ายเงินตามสญัญาและอ่ืนๆแลว้รวมทั้งส้ิน 12.2 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งจาํนวน 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องคู่สญัญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศอีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการ
ผิดสัญญา ทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินท่ีชาํระไปแลว้ทั้งหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจากจาํเลยทั้งสอง 
จาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 33.1 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องจนถึงวนัท่ีจาํเลยชาํระเงินให้แก่
บริษทัจนครบถว้น 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 จาํเลยไดย้ืน่คาํใหก้ารและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งวา่บริษทัจงใจผดิสญัญาและขอใหศ้าลยกฟ้อง และ
ให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทั้งสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ดงักล่าว นบั
จากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัท่ีบริษทัชาํระเงินใหจ้าํเลยทั้งสองจนครบถว้น 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทัไดย้ื่นคาํให้การแกฟ้้องแยง้จาํเลยทั้งสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทั้งสองทั้งส้ิน และ
ขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทั้งสอง 

ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

จากกรณีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าโปรแกรมและบนัทึกค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวน 
12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
 




