บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี
จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชี ที
สําคัญและเรื องอืน ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิ น
ของบริ ษทั ณ วันที ธันวาคม
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื นๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี
ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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-2เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุ บนั ข้าพเจ้าได้
นําเรื องเหล่านี มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรั บ
เรื องเหล่านี
หนีสินทีอาจจะเกิดขึนและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื องดังกล่าวอย่างไร
บริ ษัท มี ค ดี ฟ้ อ งร้ อ งซึ งอยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการ ข้าพเจ้ากําหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ
พิจารณาของศาลแพ่ง โดยบริ ษทั เป็ นโจทย์เรี ยกร้ อง หนี สิ นที อาจจะเกิดขึ นและค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ไม่มี
ค่าเสี ยหายจํานวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ยร้ อย ตัวตนรวมถึง
ละ 7.5 ต่ อปี จากเงิ นต้น 33.1 ล้านบาท และต่ อมา - การทําความเข้าใจเกียวกับนโยบายและวิธีการทีฝ่ ายบริ หารของ
จําเลยได้ยืนฟ้ องแย้งบริ ษัท และเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย บริ ษ ัทใช้ในการประมาณการการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ไม่มี
จํานวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี ตัวตนดังกล่าว และหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึน
จากเงินต้นดังกล่าว คดีดงั กล่าวสื บเนืองจากบริ ษทั ได้ - การหารื อร่ วมกับผู ้บริ หารรของกิ จการถึ งดุ ลยพิ นิ จในการ
ทําสัญญาเพื อรั บบริ การและคําปรึ กษาเกี ยวกับการ ประมาณการของผูบ้ ริ หาร
ติดตังระบบเว็บแอพพลิ เคชัน (สัญญาซอฟแวร์ ) แต่ - การตรวจสอบหนังสื อเอกสารจากศาลแพ่ง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมซอฟแวร์ จน - การตรวจสอบหนังสื อยืนยันจากทนายความ
เกิดคดีฟ้องร้อง บริ ษทั จึงได้พิจารณาการตังค่าเผือการ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตราฐานการ
ด้อยค่าโปรแกรมและบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํานวน รายงานทางการเงิน
12.2 ล้านบาท ในงบการเงิ นปี 2562 เนื องจากรายการ
ดังกล่าวมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการโดยฝ่ าย
บริ หารและมี จ ํา นวนเงิ น ที มี ส าระสํ า คั ญ ดัง นั น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื องดังกล่าวเป็ นเรื องสําคัญ
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-3มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และ 8 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื องดังกล่าวอย่างไร
สิ นค้ า คงเหลื อ ของบริ ษั ท มี จ ํ า นวนเงิ นที เป็ น ข้าพเจ้ากําหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ
สาระสําคัญต่ องบการเงิ น ซึ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุ น การพิจารณามูลค่าของสิ นค้าคงเหลือและสิ นค้าล้าสมัยรวมถึง
หรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที จะได้รั บแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่ า - การทําความเข้าใจเกียวกับนโยบายและวิธีการทีฝ่ ายบริ หารของ
เนืองจากเป็ นสิ นค้าแฟชันทีมีการแข่งขันสู งและมี การ บริ ษทั ใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
เปลียนแปลงความนิ ยมอย่างรวดเร็ ว ดังนันบริ ษทั จึงมี - การสุ่ มตัวอย่างทดสอบมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
ความเสี ยงทีสิ นค้าคงเหลื อจะแสดงมูลค่าสู งเกิ นกว่า กับข้อมูลการขายว่ามีการขายในราคาทีตํากว่าราคาทุนหรื อไม่
มู ลค่ า สุ ท ธิ ที จะได้ รั บ จากการลดมู ลค่ า และการ เพือประเมินการประมาณการและการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
ล้าสมัยของสิ นค้าคงเหลื อ บริ ษทั พิ จารณาประมาณ ว่าได้มีการประมาณการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลืออย่างเหมาะสม
การมูลค่าสินค้าคงเหลื อลดลงและสิ นค้าล้าสมัย ซึ งมี และเพียงพอหรื อไม่
การใช้ดุลยพินิ จในการประมาณการโดยฝ่ ายบริ หาร - พิ จารณาความถู กต้องของการประมาณการมู ลค่ าลดลงของ
ดังนัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื องดังกล่าวเป็ นเรื องสําคัญ สิ นค้าคงเหลื อในอดี ตเพื อประเมิ นความเหมาะสมของการ
ตังสมมติฐานทีใช้ในปี ปัจจุบนั และประเมินความสมเหตุสมผล
ของสมมติฐานทีฝ่ ายบริ หารใช้ในการพิจารณาสิ นค้าทีค้างนาน
และการขายในราคาทีตํากว่าทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที
เกี ยวข้อง เพือพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ
- พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บูติคนิ วซิ ตี จํากัด (มหาชน) ซึ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ วนได้เสี ยและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงการเปลี ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อืนทีอยู่ใน
สํานักงานเดียวกันและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอื นประกอบด้วยข้อมู ลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึ งงบ
การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงาน
นัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึ ง
ข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับ ผิด ชอบของข้าพเจ้าที เกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงิ นลงทุ น ตามวิ ธีส่วนได้เสี ย และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอืนตามทีระบุขา้ งต้นเมือจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ทีได้รับ จาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือให้ผมู้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูล
ทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มี หน้ าที ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ วนได้ เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามที ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในที
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะ
กิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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-5ในการจัดทํางบการเงิ นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพือให้ได้ค วามเชื อมันอย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ นที แสดงเงิ นลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้ว ย ความเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลคื อความเชื อมันในระดับสู ง แต่ไ ม่ไ ด้เ ป็ นการรั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ัติ ง าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ด จากการทุจริ ตหรื อข้อผิด พลาดและถื อว่ามีส าระสําคัญเมื อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่า รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้า พเจ้า ได้ใช้ดุ ลยพินิจและการสั งเกตและสงสัยเยียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินทีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอ
และเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื องจากการทุจริ ตอาจ
เกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

*****/6

-6








ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที เกี ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพือออกแบบวิ ธี การตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เ พือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ประสิ ท ธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับสรุ ปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข อ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงิ นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบงบการเงิ น ที แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธี
ส่วนได้เสีย ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้า พเจ้า ได้สื อสารกับ ผูม้ ี ห น้า ที ในการกํากับดู แ ลในเรื องต่าง ๆ ที สํ า คัญ ซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ งข้าพเจ้า
เชื อว่ามี เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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-7จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ที มีนัยสําคัญทีสุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี คือนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุ รัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

5
6
7
8
9

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

3,404,912
80,034,897
5,662,871
290,632,986
9,339,075
389,074,741

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

3,404,912
80,034,897
5,662,871
290,632,986
9,339,075
389,074,741

10
11
12
13
14

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

35,277,398
57,498,495
72,295,480
70,687,523
9,139,735
12,873,172
14,089,723
68,050,624
339,912,150

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

33,722,378
60,573,090
72,295,480
70,687,523
9,139,735
12,873,172
14,089,723
68,050,624
341,431,725

670,725,209

728,986,891

672,796,923

730,506,466

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

15
16

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

1

บริษัท บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

17
18
19

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

172,141,550
53,444,468
25,272,170

4, 17

39,000,000

17
20

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

17

1,955,254

21

7,947,699
1,450,190
11,353,143

6,692,182
1,892,670
8,584,852

7,947,699
1,450,190
11,353,143

6,692,182
1,892,670
8,584,852

216,189,391

269,776,638

216,189,391

269,776,638

1,065,391
9,268,207
261,191,786

124,925,087
16,526,914
18,207,790
39,000,000
245,167
5,931,290
204,836,248

172,141,550
53,444,468
25,272,170
1,065,391
9,268,207
261,191,786

หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2

-

1,955,254

-

บริษัท บูติคนิวซิ ตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในเงินลงทุนภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

22

22

23

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

250,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

120,000,000
279,255,971

120,000,000
279,255,971

120,000,000
279,255,971

120,000,000
279,255,971

11,018,736

11,018,736

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

7,883,112
45,850,016
(4,797,582)
459,210,253

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

7,883,112
58,388,327
(4,797,582)
460,729,828

670,725,209

728,986,891

672,796,923

730,506,466

3

-

-

บริษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้ของรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

4

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

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

673,593,555
142,055,181
40,095,914
855,744,650

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

673,593,555
142,055,181
40,438,086
856,086,822

315,524,533
85,979,215
282,051,596
60,208,176
12,235,360
6,256,136
762,255,016

383,545,282
96,753,278
300,979,852
53,854,044
7,684,270
842,816,726

315,524,533
85,979,215
282,051,596
60,208,176
12,235,360
6,256,136
762,255,016

383,545,282
96,753,278
300,979,852
53,854,044
7,684,270
842,816,726

10

99,804

46,558

27

2,936,488
(49,317)
2,985,805

12,974,482
1,975,769
10,998,713

3,488,627
(49,317)
3,537,944

13,270,096
1,975,769
11,294,327

(148,471)

(752,254)

(148,471)

(752,254)

29,694

150,450

29,694

150,450

(118,777)

(601,804)

(118,777)

(601,804)

4, 25

4
4
4
32
4

27

4

-

-

บริษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
21
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
27
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

1,073,171

-

1,073,171

-

(214,634)

-

(214,634)

-

858,537
739,760

(601,804)

858,537
739,760

(601,804)

3,725,565

10,396,909

4,277,704

10,692,523

0.25

0.92

0.29

0.94

28

5

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้ น

120,000,000

29

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้ น

29

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

23

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ
279,255,971

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
เงินลงทุนเผือขาย
(4,195,778)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
454,813,344

-

-

-

-

(6,000,000)
(6,000,000)

-

(6,000,000)
(6,000,000)

-

-

-

-

10,998,713
10,998,713

(601,804)
(601,804)

10,998,713
(601,804)
10,396,909

-

-

-

120,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออก
และชําระแล้ว

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่วนเกินจากการ
เปลียนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ใน
กําไรสะสม
เงินลงทุนภายใต้
ทุนสํารอง
การควบคุมเดียวกัน
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
11,018,736
7,318,396
41,416,019

279,255,971

11,018,736

564,716

(564,716)

7,883,112

45,850,016

(4,797,582)

459,210,253

-

-

-

-

(8,400,000)
(8,400,000)

-

(8,400,000)
(8,400,000)

-

-

-

-

2,985,805
858,537
3,844,342

(118,777)
(118,777)

2,985,805
739,760
3,725,565

-

-

-

176,898

(176,898)

-

8,060,010

41,117,460

120,000,000

279,255,971

11,018,736

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
6

(4,916,359)

454,535,818

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้ น

29

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้ น

29

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

23

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

279,255,971

7,318,396

ยังไม่ได้จดั สรร
53,658,716

เงินลงทุนเผือขาย
(4,195,778)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
456,037,305

-

-

-

(6,000,000)
(6,000,000)

-

(6,000,000)
(6,000,000)

-

-

-

11,294,327
11,294,327

(601,804)
(601,804)

11,294,327
(601,804)
10,692,523

-

-

120,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

120,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออก
และชําระแล้ว

279,255,971

564,716

(564,716)

7,883,112

58,388,327

(4,797,582)

460,729,828

-

-

-

(8,400,000)
(8,400,000)

-

(8,400,000)
(8,400,000)

-

-

-

3,537,944
858,537
4,396,481

(118,777)
(118,777)

3,537,944
739,760
4,277,704

-

-

176,898

(176,898)

-

8,060,010

54,207,910

120,000,000

279,255,971

7

(4,916,359)

456,607,532

บริษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรั บรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ลูกหนี การค้า (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี อืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เจ้าหนี การค้าเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี อืนเพิมขึน (ลดลง)
หนี สิ นหมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง)
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน (กลับรายการ)
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

2,936,488

12,974,482

3,488,627

13,270,096

10,719,119
(1,788,797)
7,896,717
1,471,400
11,997,526
(36,917,555)
(7,724,380)
(3,336,917)
1,224,176
(442,480)
16,400,683
2,505,356
327,894
116,029
(99,804)
12,235,360
3,455,190
(3,627,217)
(11,592,902)
(1,991,006)
(859,000)
(3)
6,256,136
9,162,013

14,351,335
6,039,911
47,403,077
(384,913)
3,811,199
(45,618,916)
(7,158,943)
(1,502,970)
1,038,073
302,000
16,385,327
2,510,069
829,439
(46,558)
1,523,778
3,317,173
(11,413,431)
(9,828,827)
(99,999)
(823,000)
(169)
7,684,270
41,292,407

10,719,119
(1,788,797)
7,896,717
1,471,400
11,997,526
(36,917,555)
(7,724,380)
(3,336,917)
1,224,176
(442,480)
16,400,683
2,505,356
327,894
116,029
12,235,360
3,455,190
(3,627,217)
(12,244,845)
(1,991,006)
(859,000)
(3)
6,256,136
9,162,013

14,351,335
6,039,911
47,403,077
(384,913)
3,811,199
(45,618,917)
(7,158,943)
(1,502,970)
1,038,073
302,000
16,385,327
2,510,069
829,439
1,523,778
3,317,174
(11,413,431)
(10,171,000)
(99,999)
(823,000)
(169)
7,684,270
41,292,406

(134,550)
1,239,062
(2,533,289)
7,733,236

(1,328,500)
(2,985,810)
36,978,097

(134,550)
1,239,062
(2,533,289)
7,733,236

(1,328,500)
(2,985,809)
36,978,097
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บริษทั บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินสดจ่ายเพือซื ออุปกรณ์
รับเงินปันผล
รับดอกเบีย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนี สิ นซึ งเกิ ดขึน
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืนๆ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืนๆ
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ดอกเบียจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

(บาท)
25,700,000
3,401,869
(8,883,449)
859,000
3
21,077,423

17,500,000
14,300,000
100,000
(32,334,951)
823,000
169
388,218

25,700,000
3,401,869
(8,883,449)
859,000
3
21,077,423

17,500,000
14,300,000
100,000
(32,334,951)
823,000
169
388,218

(47,216,463)

62,719,884

(47,216,463)

62,719,884

(1,663,970)

(432,336)

(1,663,970)

(432,336)

-

7,550,000

-

7,550,000

65,000,000
(26,000,000)
(8,400,000)
(6,256,136)
(24,536,569)

(94,441,000)
1,000,000
(6,000,000)
(6,000,000)
(7,684,270)
(43,287,722)

65,000,000
(26,000,000)
(8,400,000)
(6,256,136)
(24,536,569)

(94,441,000)
1,000,000
(6,000,000)
(6,000,000)
(7,684,270)
(43,287,722)

4,274,090
3,404,912
7,679,002

(5,921,407)
9,326,319
3,404,912

4,274,090
3,404,912
7,679,002

(5,921,407)
9,326,319
3,404,912

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ปี 2562
- บริ ษทั ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 0.7 ล้านบาท โดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
- บริ ษทั ได้ซือสิ นทรัพย์ โดยการทําสัญญาเช่าการเงิน เป็ นจํานวน 2.8 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
1

ข้ อมูลทัวไป

บริ ษ ัท บู ติ ค นิ วซิ ตี จํา กัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบี ย นตังอยู่เ ลขที
1112/53-75 ซอยสุ ขมุ วิท 48 (ปิ ยะวัชร) ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนพฤศจิกายน 2530
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซึงถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 55
บริ ษ ทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกียวกับการซื อมาขายไปเสื อผ้าสําเร็ จรู ป รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

งบการเงิน นี จัดทําขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิท างการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกียวกับ วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง
ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560)
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เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอยู่ใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอืน มาตรฐานฉบับ นี ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสํา หรั บการรั บรู ้ รายได้ที
เกิดขึนจากสัญญาทีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิ จการคาดว่าจะมี
สิ ทธิได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่า วได้รั บ การปรั บ ปรุ งหรื อจัด ให้ มีขึ นเพื อให้ มี เ นื อหาเท่ า เที ย มกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี ที
มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5
ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดัง กล่ าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับ การจัด ประเภทและการวัดมู ล ค่ า
เครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที อาจมี ต่องบการเงิ นในปี ที เริ มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชี ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ ารับรู ้สินทรั พย์และหนี สิ นสําหรั บสัญญาเช่ าทุกรายการทีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิน ทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที 17
บริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิใช้ครังแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึนประมาณ 590.8 ล้านบาท และหนี สิ นของบริ ษทั มีจ าํ นวน
เพิมขึนประมาณ 590.8 ล้านบาท
2.2

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

งบการเงินนี จัด ทําขึ นโดยถื อหลักเกณฑ์ การบันทึ กตามราคาทุ นเดิ ม ยกเว้นรายการดังต่ อไปนี
รายการ
เงิ น ลงทุ นเผื อขาย
หนี สิ นผลประโยชน์ที กําหนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มู ลค่า ยุติ ธรรม
มู ลค่าปั จจุบ ันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ทีกํา หนดไว้
ซึ งได้เ ปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ขอ้ 3.14
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2.3

สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน

งบการเงินนี จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการ
เงินทังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
2.4

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ข้อ สมมติ ห ลายประการ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจํา นวนเงิ น ที เกี ยวกับ
สินทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
2.5

การวัดมูลค่ ายุติธรรม

นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่า
ซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญอย่างสมําเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคา

กลุ่มผูป้ ระเมิน

ได้ประเมินหลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น
อย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสินนัน นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
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 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ น ทรั พย์หรื อหนี สิ นที ไม่ได้มาจากข้อมูลที สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัด มูลค่า ยุติธรรมโดยรวมจะถู กจัดประเภทในภาพรวมในระดับ เดี ยวกันตามลําดับ ชันของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยู่ในระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในบริ ษทั
ร่ วม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกียวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึงรวมถึงต้นทุนการ
ทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของ เงินลงทุนที
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินจนถึงวันทีบริ ษทั สู ญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
3.2

รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที
เกิดรายการ
สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่า เป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
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สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นที ไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิ ด จากรายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่า งประเทศซึ งบัน ทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื อเรี ยก
และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ ง
ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
3.4

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี สูญ
3.5

สินค้ าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
สินค้าสําเร็จรู ปเพือขายคํานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ หรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้า
อยูใ่ นสถานทีและสภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
3.6

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากทีถือไว้เพือค้าหรื อตังใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้
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ในกําไรหรื อขาดทุน เมือมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ื อ
หุ น้ โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซือ ณ วันทีรายงาน
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนด
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงิ นลงทุนที จําหน่ ายไปและ เงิ น
ลงทุนทียังถืออยู่ใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงหมด
ั
3.7

อสั งหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุนได้แก่อสั งหาริ มทรั พย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากมูลค่า ที
เพิมขึนหรื อทังสองอย่าง ทังนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อ
ใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่ อสร้ างทีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
20
ปี
อาคารชุด
3.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู ้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ทีกิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึ ง ต้น ทุน ของวัส ดุ แรงงานทางตรง และต้น ทุ น ทางตรงอื นๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การจัด หาสิ น ทรั พ ย์เ พื อให้
สิ นทรัพย์นันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
16

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ซึงไม่สามารถทํางานได้โดย
ปราศจากลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์นนั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิ น อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุน จากการจํา หน่ ายที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ คือผลต่า งระหว่า งสิ งตอบแทนสุ ทธิ ที ได้รั บ จากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ทีเช่า
การเช่าซึงบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั ประเภท
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ยานพาหนะทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และส่ วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา
เพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนี สิ น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรง
ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ ชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที
เกิดขึนในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ า ยในกําไรหรื อ ขาดทุ น คํา นวณโดยวิ ธี เส้ น ตรงตามเกณฑ์อายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้
ดังนี
อาคารและสิงปลูกสร้าง
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

20 ปี
5 ปี
5 ปี
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บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.9

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที บริ ษทั ซื อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้ รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่ อให้เ กิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สินทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ มตัด
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสินทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี
ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

วิธีการตัดจําหน่ายและระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จะได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
3.10

สิ ทธิการเช่ า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่าย
สิ ทธิการเช่าตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าตังแต่ 3 ปี
ถึง 30 ปี
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3.11

การด้ อยค่า

ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมี
ข้อบ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึ งได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความชัดเจน
ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดย
ไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุน
ทีซื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุ บนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนันๆ ซึงเคยรับรู ้
แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขายคํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ น ทรัพย์
ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้
เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรั บ
สิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิ สระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ
หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง
และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรั พย์ทาง
การเงินที เป็ นตราสารทุนที จัด ประเภทเป็ นหลักทรั พย์เผือขาย การกลับ รายการจะถู กรั บรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิ น ณ ทุกวันที ที
ออกรายงานว่ามีข อ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลง
ประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที มูลค่า
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ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.12

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย

หนี สินทีมีภาระดอกเบียบันทึกในราคาทุน
3.13

เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
3.14

ผลประโยชน์ ของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ใ นอนาคตที เกิด จากการทํา งานของพนักงานในงวดปั จจุบ ัน และงวดก่ อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นนจั
ั ดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับอนุ ญาต
เป็ นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัด มู ลค่ าใหม่ ข องหนี สิ นผลประโยชน์ที กําหนดไว้สุ ทธิ กํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถู กรั บ รู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นทันที บริ ษทั กําหนดดอกเบี ยจ่ ายของหนี สิ น
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดทีใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี ยนแปลงในผลประโยชน์ ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนีสิ นรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระ
หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้
ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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3.15

ประมาณการหนีสิ น

ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที เกิด ขึนใน
ปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชือถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนี สิ นดังกล่าว ประมาณการ
หนี สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิ นสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่ อนคํานึ งถึ งภาษี
เงิ นได้ เพือให้สะท้อนจํา นวนที อาจประเมิ น ได้ในตลาดปั จจุ บ นั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่ อ หนี สิ น
ประมาณการหนีสินส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
3.16

รายได้

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้ รายได้ ในปี 2562
รายได้รับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิได้รับ ซึ งไม่รวมจํานวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลด
ตามปริ มาณ
ขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้า ซึ งโดยทัวไปเกิ ดขึนเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สําหรั บสั ญญาที ให้ สิ ทธิ ลู กค้าในการคื น สิ นค้า รายได้จะรับ รู ้ ในจํา นวนที มีค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ใ น
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ทีรับรู้สะสม ดังนัน รายได้ทีรับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ ง โดยอ้างอิงกับขันความสําเร็ จเมือได้ให้บริ การ ขันความสําเร็ จของ
งานประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วนของต้นทุนทีเกิดขึนแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทังสิ น ต้นทุนทีเกียวข้อง
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน เงินปั นผลและดอกเบียรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร
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รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน
รับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้ รายได้ ในปี 2561
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสินค้าและให้บริ การ
รายได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมีความไม่
แน่ นอนทีมีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนัน ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จํานวนรายได้และต้น ทุนที เกิ ด ขึนได้อย่างน่ า เชื อถือ หรื อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน เงินปั นผลและดอกเบียรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน
รับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
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เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.17

ต้ นทุนทางการเงิน

ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมี
การบันทึกเป็ นต้นทุ นส่ วนหนึ งของสิ นทรั พย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่ อสร้างหรื อการผลิ ต
สินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย
3.18

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ณ วัน ที เริ มต้น ข้อ ตกลง บริ ษัท จะพิ จ ารณาว่ า ข้อ ตกลงดัง กล่ า วประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า เป็ น
ส่วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนันขึนอยูก่ ับการ
ใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้บริ ษทั มีสิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริ ษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่ า และส่ วนที เป็ น
องค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีสิ นในจํานวนทีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์
ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนีสินจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจาก
หนี สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของบริ ษทั
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3.19

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที เกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนีสินและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีบริ ษทั คาด
ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้องชําระ บริ ษทั เชือว่า
ได้ตงภาษี
ั
เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมิ นผลกระทบจากหลาย
ปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณ
การและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั
เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ ภาษีเงินได้
นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนีสิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตังใจ
จะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถู ก
ทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.20

กําไรต่อหุ้น

บริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
3.21

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้า นการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปันส่ วนอย่าง
สมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน

เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั มี
อํานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการ ในการ
ตัดสิ นใจทางการเงิ น และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อบริ ษทั อยู่ภ ายใต้การควบคุ มเดี ย วกัน หรื ออยู่ภ ายใต้
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัน การเกียวข้องกันนีอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีมีกับบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 10 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน มีดงั นี

ชื อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศที
จัดตัง/
สั ญชาติ
ไทย

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ไทย

นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา

ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
บุคคลที มีอาํ นาจและความรั บผิดชอบการวางแผน
สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทังนี รวมถึ งกรรมการของ
บริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ถึงวันที 13 พฤษภาคม 2562
และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริ ษทั

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562

ชื อกิจการ
นางประวรา เอครพานิช
บริ ษทั ศิราธาน จํากัด

ประเทศที
จัดตัง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย

บริ ษทั สหสิ น จํากัด

ไทย

นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
บริ ษทั ภูมิกาญจน์ จํากัด
บริ ษทั วราธาน จํากัด
บริ ษทั ภูเพชร จํากัด
บริ ษทั โชคธานี จํากัด
บริ ษทั บ้านประจวบ จํากัด
บริ ษทั ศิริชยั เกียรติ จํากัด
บริ ษทั บีทีเอฟเอ จํากัด
บริ ษทั ปณิ วรา จํากัด
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา
สมาคมรักแม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ตงแต่
ั วนั ที 10 พฤษภาคม 2562
และมีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ต ังแต่ วนั ที 13 พฤษภาคม 2562
และมีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ถึงวันที 30 เมษายน 2562
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
ซือสินค้า
ดอกเบียจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ตามทีตกลงร่ วมกัน
ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม
อัตราดอกเบี ยเงิน ฝากประจํา 6 เดือนของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศบางแห่งบวกส่ วนเพิมอีกร้อยละ 2 ต่อปี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยคณะกรรมการสรรหา
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ตามทีตกลงร่ วมกัน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ราคาตามทีระบุในสัญญา
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
รายการทีสําคัญกับผูบ้ ริ หารสําคัญหรื อกิจการทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ขาย - ทีดินและสิ งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 12)
ขาย - ยานพาหนะ
ขาย - เงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
รายได้อืน
ซือสินค้า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบียจ่าย
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
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530
19,700
2,255
357,231
13,542
12,316
1,012

178
14,300
17,500
2,568
416,199
11,077
10,114
1,053

5,915
280
6,195

7,198
287
7,485

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ลูกหนีการค้ า
กิจการทีเกียวข้องกัน

-

191

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
กิจการทีเกียวข้องกัน

530

-

เจ้ าหนีการค้ า
กิจการทีเกียวข้องกัน

13,761

52,980

เจ้ าหนีอืน
กิจการทีเกียวข้องกัน

3,946

3,289

อัตราดอกเบีย
2562
2561
(ร้อยละต่อปี )
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
รวม

3.60

28

-

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
39,000
39,000

-

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
86,891
65,000
7,550
(26,000)
(94,441)
39,000
-

เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
1,200
977
6,478
2,427
1
1
7,679
3,405

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
6

ลูกหนีการค้ า

หมายเหตุ
4

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรับปี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
191
71,051
81,579
71,051
81,770
(5,190)
(1,735)
65,861
80,035
3,455

1,232

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การค้า มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
59,101
71,236

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

4,100
1,139
1,521
5,190
71,051
(5,190)
65,861

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วัน ถึง 180 วัน
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4,368
1,239
2,999
1,928
81,770
(1,735)
80,035

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
7

ลูกหนีอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
3,516
4,325
10
2,916
930
491
69
519
339
7,452
5,663

ลูกหนีอืน
เงินประกันและมัดจํา
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
อืนๆ
รวม
8

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
288,883
296,780
(2,519)
(6,147)
286,364
290,633

สินค้าสําเร็จรู ป
หัก ค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง
สุ ทธิ
9

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
4,636
2,701
951
1,384
4,216
5,254
9,803
9,339

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ลูกหนีภาษีมูลค่าเพิม
อืนๆ
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
10

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

ณ วันที 1 มกราคม
จําหน่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

35,277
(14,107)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
42,902
33,722
41,051
(7,671)
(13,455)
(7,329)

100
21,270

46
35,277

20,267

33,722

ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้ขายหุ้นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด) ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ท่านหนึ ง
ออกไปร้อยละ 8.49 จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ 27.76 ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึ งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวน 10.8 ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และมีราคาทุน 10.3 ล้านบาท สําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ล้านบาท (หมายเหตุ 4)
ในเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด) ให้แก่บุคคลอืนออกไปรวมร้อยละ
2.59 จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ 19.27 ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึ งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจํานวน 3.3 ล้าน
บาท สําหรับงบการเงิ นที แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย และมีราคาทุน 3.1 ล้านบาท สําหรับงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ในราคา 6.0 ล้านบาท
จากการขายเงินลงทุนทัง 2 ครังดังกล่าว บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการขายจํานวน 11.6 ล้านบาท และ 12.2 ล้านบาทในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที แสดงเงิ นลงทุน ตามวิธีส่ ว นได้เ สี ยและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการสํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วันที 31
ธันวาคม 2562 ตามลําดับ
ในเดือนมีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด) ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ท่านหนึ ง
ออกไปร้อยละ 6.03 จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้ อยละ 33.79 ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึ งมี มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวน 7.7 ล้านบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และมี ราคาทุน 7.3 ล้านบาท สําหรั บงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 17.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการขายจํานวน 9.8 ล้านบาท และ 10.2 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 ตามลําดับ (หมายเหตุ 4)
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ลักษณะธุรกิจ ประเทศที สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
กิจการจัดตัง 2562
2561
บริษัทร่ วม
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด

ก่อสร้าง

ไทย

(ร้ อยละ)
16.68
27.76

ลักษณะธุรกิจ ประเทศที สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
กิจการจัดตัง 2562
2561
(ร้ อยละ)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด

ก่อสร้าง

ไทย

16.68

ทุนชําระแล้ว
2562
2561
116,000

116,000

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

27.76 116,000

116,000

2562

ราคาทุน

20,267

2562

ราคาทุน

20,267

บริ ษทั ร่ วมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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2561
33,722

2561

33,722

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561
(พันบาท)
21,270
35,277
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การด้อยค่า
2562
2561
(พันบาท)
-

-

การด้อยค่า
2562
2561
-

-

ราคาทุน - สุ ทธิ
2562
2561

20,267

33,722

ส่วนได้เสีย - สุ ทธิ
2562
2561
21,270

35,277

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมทีรวมอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันทีซื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิ นโดย
สรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
2562
2561
(พันบาท)
907
754

รายได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
ถือหุ้นร้อยละ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของบริษัท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ถือหุ้นร้อยละ
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
11

421
16.68
100

141
27.76
47

9,014
123,422
(467)
(1,648)
130,321
16.68
21,270

8,424
123,467
(405)
(1,589)
129,897
27.76
35,277

เงินลงทุนระยะยาวอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

เงินลงทุนระยะยาวอืน
ตราสารทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่ น
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

614

762

614

762

47,211
9,409
56,620
57,234

47,211
9,525
56,736
57,498

50,286
9,409
59,695
60,309

50,286
9,525
59,811
60,573
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ของตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาดมีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
หลักทรัพย์ เผือขาย
ณ วันที 1 มกราคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม

762
(148)
614
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

ตราสารทุนอืนทีไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด
ณ วันที 1 มกราคม
ลดทุน
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวาคม

57,370
(750)
56,620
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1,515
(753)
762

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

57,370
(634)
56,736

60,445
(750)
59,695

60,445
(634)
59,811

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ตราสารทุนอืนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดบันทึกตามวิธีราคาทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ลักษณะธุรกิจ

กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ปณิ วรา จํากัด
กิจการอืนๆ
บริ ษทั ไทยสเตเฟล็กซ์ จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์

ผลิตและจําหน่ายชินส่ วน
ให้กบั ผูผ้ ลิตเสื อผ้า
บริ ษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) ผลิตเครื องจักรทีใช้ในการ
จํากัด
ผลิตสิงทอ เครื องแต่งกาย
และเครื องหนัง
บริ ษทั ไทยซัมซุง
ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ จํากัด
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
บริ ษทั ไทย บุนกะ แฟชัน
โรงเรี ยนสอนตัดเย็บเสื อผ้า
จํากัด
บริ ษทั อเมริ กนั ฟู้ด จํากัด
ผลิตไอศกรี ม
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

2562

วิธีราคาทุน
2561

การด้อยค่า
2562

2561
(พันบาท)

ราคาทุน - สุทธิ
2562
2561

2562

เงินปันผลรับ
2561

18.66

18.66

284,000

284,000

47,211

47,211

-

-

47,211

47,211

-

-

2.00

2.00

60,000

60,000

1,200

1,200

-

-

1,200

1,200

72

36

2.00

2.00

97,400

97,400

2,759

2,759

-

-

2,759

2,759

487

487

0.08

0.08

1,200,000

1,200,000

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

300

300

4.00

4.00

6,250

25,000

250

1,000

-

(634)

250

366

-

-

3.00

3.00

140,000

140,000

4,200
56,620

4,200
57,370

-

(634)

4,200
56,620

4,200
56,736

859

823
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ปณิ วรา จํากัด
กิจการอืนๆ
บริ ษทั ไทยสเตเฟล็กซ์ จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์

ผลิตและจําหน่ายชินส่ วน
ให้กบั ผูผ้ ลิตเสื อผ้า
บริ ษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) ผลิตเครื องจักรทีใช้ในการ
จํากัด
ผลิตสิงทอ เครื องแต่งกาย
และเครื องหนัง
บริ ษทั ไทยซัมซุง
ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ จํากัด
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
บริ ษทั ไทย บุนกะ แฟชัน
โรงเรี ยนสอนตัดเย็บเสื อผ้า
จํากัด
บริ ษทั อเมริ กนั ฟู้ด จํากัด
ผลิตไอศกรี ม
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

2562

วิธีราคาทุน
2561

2562

การด้อยค่า

2561
(พันบาท)

ราคาทุน - สุ ทธิ
2562
2561

2562

เงินปันผลรับ
2561

18.66

18.66

284,000

284,000

50,286

50,286

-

-

50,286

50,286

-

-

2.00

2.00

60,000

60,000

1,200

1,200

-

-

1,200

1,200

72

36

2.00

2.00

97,400

97,400

2,759

2,759

-

-

2,759

2,759

487

487

0.08

0.08

1,200,000

1,200,000

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

300

300

4.00

4.00

6,250

25,000

250

1,000

-

(634)

250

366

-

-

3.00

3.00

140,000

140,000

4,200
59,695

4,200
60,445

-

(634)

4,200
59,695

4,200
59,811

859

823
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
12

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม

72,295
72,295

87,728
(15,433)
72,295

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม

-

12,043
503
(12,546)
-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม

72,295

72,295

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยทีดิน ซึงมีราคาประเมินรวม 306.9 ล้านบาท (2561:
306.9 ล้านบาท) ทีดินใช้ราคาประเมินโดยหน่วยงานราชการซึ งเป็ นมูลค่ายุติธรรมระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษทั ได้ขายทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างให้แก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ ง ในราคารวม 14.3 ล้าน
บาท (หมายเหตุ 4) ทําให้เกิดกําไรจากการขายดังกล่าวจํานวน 11.4 ล้านบาท ซึงแสดงภายใต้รายได้อืนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

38

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม 2561
เพิมขึน
จําหน่าย
โอน
ณ วันที ธันวาคม 2561
เพิมขึน
จําหน่าย
โอน
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562

7,480
7,480
7,480

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
สินทรัพย์
อาคารและ
ติดตัง
ระหว่าง
สิ งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
(พันบาท)
24,675
24,675
22,290
46,965

207,351
8,066
5,800
221,217
6,153
(1,121)
8,731
234,980

39

15,827
(640)
15,187
2,799
(7,966)
10,020

11,276
24,268
(5,800)
29,744
2,730
(31,021)
1,453

รวม

266,609
32,334
(640)
298,303
11,682
(9,087)
300,898

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดิน
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 2561
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม 2561
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม 2562

-

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
สินทรัพย์
อาคารและ
ติดตัง
ระหว่าง
สิ งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
(พันบาท)
24,675
24,675
281
24,956

173,779
15,032
188,811
15,451
(205)
204,057
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13,920
850
(640)
14,130
668
(7,471)
7,327

-

รวม

212,374
15,882
(640)
227,616
16,400
(7,676)
236,340

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
อาคารและ
ติดตัง
สินทรัพย์ระหว่าง
สิ งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
(พันบาท)

รวม

7,480
7,480

-

32,406
32,406

193
864
1,057

29,744
29,744

69,823
864
70,687

7,480
7,480

22,009
22,009

30,923
30,923

2,693
2,693

1,453
1,453

61,865
2,693
64,558

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้คิดค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเงิน 192.0
ล้านบาท (2561: 180.9 ล้านบาท)
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
14

สิทธิการเช่ า

รายการเคลือนไหวของสิ ทธิ การเช่าสําหรับแต่ละปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
9,140
11,650
(2,506)
(2,510)
6,634
9,140

ณ วันที 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

บริ ษ ัท ได้ทาํ สัญ ญาเช่า และสัญ ญาสิ ท ธิ ก ารเช่ า พื นที สํา หรับ ร้า นของบริ ษ ทั ระยะเวลาตังแต่ 3 ปี ถึ ง ปี โดย
สัญญาจะสิ นสุ ดนานทีสุ ดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับสิ ทธิ การเช่าเป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ นประมาณ 46.5 ล้านบาท (2561: 48.6 ล้านบาท)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการ
ตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
2562
2561
2562
(พันบาท)
14,651
14,090
(98)
(98)
98
14,553

14,090
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-

2561
-

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี 2562 มีดงั นี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเผือการด้อยค่า)
เงินลงทุนระยะยาวอืน (ค่าเผือการด้อยค่าและการ
ปรับมูลค่า)
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้และต้นทุนขาย
รวม

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
ณ วันที
1 มกราคม
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
2562
(พันบาท)
347
1,229
-

691
(725)
2,447

-

1,038
504
2,447

1,326
1,339
9,809
14,050

(97)
3
(1,718)
601

-

1,229
1,342
8,091
14,651

40
40

(138)
(138)

-

(98)
(98)

14,090

463

-

14,553

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุ ทธิ
16

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
56,053
68,051
56,053
68,051

เงินมัดจําและเงินประกัน
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
17

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย

หมายเหตุ
ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
รวมหนีสิ นทีมีดอกเบียระยะสั น

4

ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีสิ นทีมีดอกเบียไม่ หมุนเวียน

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

33,587

20,247

90,000
1,338

150,000
1,895

124,925

172,142

39,000

-

245
164,170

1,065
173,207

1,955
1,955

รวมหนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย

166,125

173,207

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารมีอตั ราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 6.87 ถึงร้ อยละ 7.67 ต่อปี (2561:
ระหว่างร้อยละ 6.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี ) ทรัสต์รีซีทส์มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.50 ต่อปี )
และเงินกูย้ ืมจากสถาบันทางการเงินมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี (2561: ระหว่างร้อย
ละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี )
ภายใต้เงือนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริ ษทั ได้รับสิ นค้าทีสังเข้ามาโดยการใช้เครดิตของธนาคาร ดังนัน บริ ษทั จึงมีภาระ
ผูกพันต่อธนาคารสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทังทีเก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
44

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื อซึ งยังมิได้เบิกใช้เ ป็ นจํานวนเงิ นรวม 422.0 ล้านบาท (2561: 277.5
ล้านบาท)
18

เจ้ าหนีการค้ า

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
19

4

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
13,761
52,980
2,766
464
16,527
53,444

เจ้ าหนีอืน

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานค้างจ่าย
อืนๆ
รวม

4
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
15,666
23,137
2,542
2,135
18,208
25,272

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
20

หนีสิ นหมุนเวียนอืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
4,004
7,263
650
674
1,277
1,331
5,931
9,268

เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม
21

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน

บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้มีความเสี ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี ยง
ของช่วงชีวิตและความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
6,692
6,983

ณ วันที มกราคม
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบียจากภาระผูกพัน

1,224
1,224

1,038
1,038

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(1,073)

-

อืนๆ
รับโอนหนี สินผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์จ่าย

1,239
(134)

(1,329)

ณ วันที 31 ธันวาคม

7,948

6,692

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเกิดขึนจาก
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(911)
(162)
(1,073)
-

ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
รวม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อ สมมติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภัย ณ วัน ที รายงาน (แสดงโดยวิ ธี ถัว เฉลี ย
ถ่วงนําหนัก)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้อยละ)
1.47
2.25
1.00

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ทีเกี ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการประโยชน์เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
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งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง
(พันบาท)
(626)
705

709
-

(738)
940

833
(757)

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ซึ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติม
กรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า จ้า ง
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน นันได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับ ใช้
ตังแต่วนั ที 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ งการเปลียนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จํานวน 2.3 ล้านบาท
22

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
2562
2561
ต่อหุน้ จํานวนหุ น้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

25,000

250,000

25,000

250,000

10

25,000

250,000

25,000

250,000

หุ้นทีออกและชําระแล้ว
ณ วันที มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

12,000

120,000

12,000

120,000

10

12,000

120,000

12,000

120,000

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษัทเสนอขายหุ ้นสู ง กว่า
มูลค่าหุ ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี ตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นนี
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
23

สํารอง

สํารองประกอบด้วยการจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ประจํา ปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า สํารอง
ดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้จดั สรรทุ นสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิ น 0.2 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท
ตามลําดับ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื อขาย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทังมีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
การเคลือนไหวในทุนสํ ารอง
การเคลือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
24

ส่ วนงานดําเนินงาน

บริ ษทั มี 4 ส่ วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็ นหน่วยงานธุรกิ จทีสําคัญของบริ ษทั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่ วยงานธุ รกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส
การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานของบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี





ส่วนงาน 1 เครื องแต่งกายสุ ภาพสตรี
ส่วนงาน 2 เครื องแต่งกายสุ ภาพบุรุษ
ส่วนงาน 3 เครื องประดับ
ส่วนงาน 4 เครื องแบบยูนิฟอร์ม
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลเกียวกับส่ วนงานทีรายงาน
เครื องแต่ งกายสุ ภาพสตรี
2562
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ต้นทุนรวม
กําไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได้

589,554
307,168
282,386

641,328
361,306
280,022

เครื องแต่ งกายสุภาพบุรุษ
2562
2561
7,976
6,328
1,648

16,265
12,572
3,693

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
เครื องประดับ
เครื องแบบยูนิฟอร์ ม
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
2,660
16,001
129,779 142,055
1,473
9,668
85,979
96,753
1,187
6,333
43,800
45,302

2562

2561

รวมส่ วนงานทีรายงาน
2562
2561
730,607
401,504
329,103

815,649
480,299
335,350

34,485
(282,052)
(60,208)
(12,235)
(6,256)
100
49
2,986

40,096
(300,980)
(53,854)
(7,684)
46
(1,975)
10,999

สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

670,725

728,987

หนีสิ นตามส่วนงาน ณ วันที 31 ธันวาคม

216,189

269,777

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน
รายได้อนื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ข้อมูลเกียวกับส่ วนงานภูมศิ าสตร์
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจส่ วนใหญ่ในประเทศไทย
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638
556
82

อืน

-

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
25

รายได้ อืน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ 2562
2561

รายได้ค่าเช่ารับ
รายได้ชดเชยจากกรมธรรม์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปันผลรับ
รายได้จากค่าชดเชย
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการสอน
กําไรจากการจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อืนๆ
รวม

8,559
3,947

(พันบาท)
7,462
3,209

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
8,559
3,947

7,462
3,209

10

11,593
1,991
1,477
859
346
102

9,829
100
872
823
1,182
127

12,245
1,991
1,477
859
346
102

10,171
100
872
823
1,182
127

12

5,611
34,485

11,413
5,079
40,096

5,611
35,137

11,413
5,079
40,438
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
401,504
480,299
155,084
181,490
82,982
65,573
45,830
45,461
7,157
9,671
16,401
16,385
7,384
8,868
7,090
7,882
6,848
5,648
4,497
5,009
8,987
8,846
743,764
835,132

ซือสินค้าสําเร็จรู ป
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขาย
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าเสื อมราคา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ค่าภาษีโรงเรื อน
ค่าวัสดุสินเปลือง
อืนๆ
รวม
27

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ทรัี บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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598

2,426

(647)
(49)

(450)
1,976

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(30)
(150)
215
185
(150)

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้เงินปันผลทีไม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้เพิมขึน
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
อืนๆ
รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
2,936
12,974
20
587
20
2,595
(172)
(165)
(1,079)
(1,009)
29
114
586
441
1.7
(49)
15.2
1,976
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้เงินปันผลทีไม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้เพิมขึน
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
อืนๆ
รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
28

20

1.4

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
3,489
698
(172)
(1,079)
29
475
(49)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

14.9

2561
(พันบาท)
13,270
2,654
(165)
(1,009)
114
382
1,976

กําไรต่ อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท/ พันหุ้น)
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)

2,986
12,000
0.25
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10,999
12,000
0.92

3,538
12,000
0.29

11,294
12,000
0.94

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
29

เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที 22 เมษายน 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกํา ไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 8.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2562
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมือวันที 23 เมษายน 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกํา ไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 6.0 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2561
30

เครื องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี ยงทางด้านการเงิน
บริ ษ ทั มีค วามเสี ยงจากการดําเนิ นธุ ร กิ จตามปกติ จากการเปลี ยนแปลงอัต ราดอกเบี ยและอัต ราแลกเปลียนเงิ นตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือทาง
การเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุรกิ จของบริ ษทั บริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุ ลของระดับ
ความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจากความเสียงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ าย
บริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนใจว่
ั ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสี ยงและการควบคุมความเสียง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษาความเชือมันของนักลงทุน เจ้าหนี และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ ง
บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทังยังกํากับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียหมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงที จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี ยใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียทีเกิดจาก
เงินกูย้ มื บริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือป้องกันความเสี ยงดังกล่าว
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งของหนี สิ นทางการเงินที มีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกําหนดชําระ
มีดงั นี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย
หลังจาก 1 ปี
ทีแท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี )
(พันบาท)
ปี 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
ปี 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
หนีสินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

6.87 - 7.17
3.20 - 5.50

33,587
90,000

-

33,587
90,000

3.60
2.50
8.94

39,000
1,338
245
164,170

1,955
1,955

39,000
1,338
2,200
166,125

6.87 - 7.67
3.50 - 5.50
2.50
8.66

20,247
150,000
1,895
1,065
173,207

-

20,247
150,000
1,895
1,065
173,207
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากการซื อสิ นค้าและการขายสิ นค้าทีเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ
หนี สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
เงินริงกิตมาเลเซีย
ลูกหนีการค้า
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

244
244

1,792
1,792

เงินยูโร
เจ้าหนีการค้า
ยอดความเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ
รวม

66
66
310

35
35
1,827

ความเสียงด้ านสิ นเชื อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อคือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่บริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลงไว้เมือ
ครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ งๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจาก
สิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุดทางด้านสิ นเชือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื องจากบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่า จะ
เกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี ไม่ได้
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
ความเสียงจากสภาพคล่ อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้
เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลําดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่
ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
(พันบาท)

614

614

-

-

614

762

762

-

-

762

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสันเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เ นื องจากอัตราดอกเบียอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบียตามท้องตลาด และเครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
มูลค่ายุติธรรมภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นเป็ นมูลค่า ทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากอัต ราดอกเบี ยตามสัญญา
ใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
31

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

จํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

93,419
120,948
214,367

93,622
90,574
184,196

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 โดย
ค่าเช่าตามทีระบุในสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้คาประกั
ํ
นวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินภายในประเทศสองแห่ งให้กบั บริ ษทั
ทีเกียวข้องกันหลายแห่งจํานวนเงินรวม 36.0 ล้านบาท (2561 : 36.0 ล้านบาท)
32

หนีสิ นทีอาจเกิดขึน

32.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนี สิ นที อาจเกิดขึนจากหนังสื อคําประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่ งซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นการคําประกันสัญญาเช่าพืนทีกับบริ ษทั แห่งหนึงและการปฏิบตั ิตามสัญญากับลูกค้าและการชําระหนี ทีเกิดขึน
จากการใช้บตั รเครดิตนํามันเป็ นจํานวนเงินรวม 12.1 ล้านบาท (2561 : 12.7 ล้านบาท)
32.2 เมือวัน ที 9 กรกฎาคม 2558 บริ ษ ทั ได้ทาํ สั ญญากับ บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ ง เพือรั บ บริ การและคําปรึ กษา
เกียวกับการติดตังระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริ การเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 13.1 ล้านบาท โดย
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่า ยเงิ นจ่ ายเงิ นตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทังสิ น 12.2 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้บ นั ทึ กไว้ภ ายใต้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทังจํานวน
เมือวันที 31 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั เป็ นโจทก์ยืนฟ้องคู่สัญญาผูใ้ ห้บริ การและบริ ษทั ในประเทศอีกแห่ งหนึ ง เนื องจากผู ้
ให้บริ การผิดสัญญา ทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั เรี ยกร้องเงินทีชําระไปแล้วทังหมดคืนพร้อมค่าเสี ยหายจาก
จําเลยทังสอง จํานวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงิ นต้น 33.1 ล้านบาท นับจากวันฟ้ องจนถึง
วันทีจําเลยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2562
เมือวันที 29 มกราคม 2562 จําเลยได้ยนคํ
ื าให้การและฟ้องแย้งบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั จงใจผิดสัญญาและขอให้ศาลยก
ฟ้ อง และให้บริ ษทั รับผิดชอบค่าเสี ยหายแก่ จาํ เลยทังสอง จํานวน 48.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก
เงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องแย้งจนถึงวันทีบริ ษทั ชําระเงินให้จาํ เลยทังสองจนครบถ้วน
เมือวันที 2 เมษายน 2562 บริ ษทั ได้ยืนคําให้การแก้ฟ้องแย้งจําเลยทังสอง โดยปฏิเสธคําฟ้ องแย้งของจําเลยทังสอง
ทังสิ น และขอให้ศาลพิจารณาพิพากษายกคําฟ้องแย้งของจําเลยทังสอง
ขณะนีคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง
จากกรณี พพิ าทเกียวกับสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมและบันทึกค่าใช้จ่ายทัง
จํานวน 12.2 ล้านบาท ในงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
33

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563

61

