
  

 

 

 

 

 

 

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน) 

งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหุน้บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูติคนิวซิตี 

จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธันวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที

สาํคญัและเรืองอืน ๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน

ของบริษทั ณ วนัที  ธนัวาคม  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี 

ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรืองเหล่านี 

หนีสินทีอาจจะเกิดขึนและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรืองดงักล่าวอยา่งไร 

บริษัทมีคดีฟ้องร้องซึงอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาลแพ่ง โดยบริษทัเป็นโจทยเ์รียกร้อง

ค่าเสียหายจาํนวน 35.2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อย

ละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 33.1 ล้านบาท และต่อมา

จาํเลยไดย้ืนฟ้องแยง้บริษัท และเรียกร้องค่าเสียหาย

จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี

จากเงินตน้ดงักล่าว คดีดงักล่าวสืบเนืองจากบริษทัได้

ทาํสัญญาเพือรับบริการและคําปรึกษาเกียวกับการ

ติดตงัระบบเว็บแอพพลิเคชัน (สัญญาซอฟแวร์) แต่

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมซอฟแวร์จน

เกิดคดีฟ้องร้อง บริษทัจึงไดพิ้จารณาการตงัค่าเผือการ

ดอ้ยค่าโปรแกรมและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทงัจาํนวน 

12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562  เนืองจากรายการ

ดงักล่าวมีการใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการโดยฝ่าย

บริหารและมีจํานวนเงินทีมีสาระสําคัญ ดังนัน 

ขา้พเจา้พิจารณาว่าเรืองดงักล่าวเป็นเรืองสาํคญั 

 

 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ

หนีสินทีอาจจะเกิดขึนและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนรวมถึง 

- การทาํความเขา้ใจเกียวกบันโยบายและวิธีการทีฝ่ายบริหารของ

บริษัทใช้ในการประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนดงักล่าว และหนีสินทีอาจจะเกิดขนึ 

- การหารือร่วมกับผู ้บริหารรของกิจการถึงดุลยพินิจในการ

ประมาณการของผูบ้ริหาร 

- การตรวจสอบหนงัสือเอกสารจากศาลแพง่ 

- การตรวจสอบหนงัสือยนืยนัจากทนายความ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตราฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และ 8 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรืองดงักล่าวอยา่งไร 

สิ นค้าคงเหลื อของบริ ษัทมี จํานวนเงิ นที เ ป็ น

สาระสําคญัต่องบการเงิน ซึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุน

หรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตาํกว่า 

เนืองจากเป็นสินคา้แฟชนัทีมีการแข่งขนัสูงและมีการ

เปลียนแปลงความนิยมอยา่งรวดเร็ว ดงันนับริษทัจึงมี

ความเสียงทีสินคา้คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่า

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับ จากการลดมูลค่าและการ

ล้าสมยัของสินคา้คงเหลือ บริษทัพิจารณาประมาณ

การมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงและสินคา้ลา้สมยั ซึงมี

การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร 

ดงันนั ขา้พเจา้พิจารณาวา่เรืองดงักล่าวเป็นเรืองสาํคญั 

 

ขา้พเจา้กาํหนดวิธีการตรวจสอบเพือประเมินความเหมาะสมของ

การพิจารณามูลค่าของสินคา้คงเหลือและสินคา้ล้าสมยัรวมถึง 

- การทาํความเขา้ใจเกียวกบันโยบายและวิธีการทีฝ่ายบริหารของ

บริษทัใชใ้นการประมาณการการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

- การสุ่มตวัอยา่งทดสอบมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

กบัขอ้มูลการขายว่ามีการขายในราคาทีตาํกว่าราคาทุนหรือไม่ 

เพือประเมินการประมาณการและการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร

ว่าไดมี้การประมาณการลดมูลค่าสินคา้คงเหลืออย่างเหมาะสม

และเพียงพอหรือไม ่

- พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลงของ

สินค้าคงเหลือในอดีตเพือประเมินความเหมาะสมของการ

ตงัสมมติฐานทีใชใ้นปีปัจจุบนั และประเมินความสมเหตุสมผล

ของสมมติฐานทีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาสินคา้ทีคา้งนาน 

และการขายในราคาทีตาํกว่าทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที

เกียวขอ้ง เพือพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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เรืองอืน 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ซึง

ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืนทีอยู่ใน

สาํนกังานเดียวกนัและแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562  
 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบด้วยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงาน

นนั ซึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง    

ขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมี

สาระสําคญักบังบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีได้รับจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือให้ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูล

ทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจัดทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

*****/5 



  

- 5 - 
 

 

ในการจดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการ

ประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความ

เหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทั หรือ

หยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุน           

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่

ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอ

ไป ข้อมูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่า รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินทีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอ

และเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจ

เกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บสรุปว่า มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้

ข้าพเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ

ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบ 

ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคัญซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบั       

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้     

เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจ้าไดพิ้จารณาเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญั 

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผย 

ต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าว 

ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  

 

ผูส้อบบญัชีทีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนางสาวกรรณิการ์   วิภาณุรัตน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์   วิภาณุรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7305 

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

25 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์  หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 7,679,002 3,404,912 7,679,002 3,404,912 

ลูกหนีการคา้ 6 65,860,588 80,034,897 65,860,588 80,034,897 

ลูกหนีอืน 7 7,451,667 5,662,871 7,451,667 5,662,871 

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9 9,802,559 9,339,075 9,802,559 9,339,075 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 377,157,303   389,074,741   377,157,303 389,074,741 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 21,270,103 35,277,398 20,267,223 33,722,378 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 57,233,996 57,498,495 60,308,590 60,573,090 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 72,295,480     72,295,480     72,295,480     72,295,480

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 64,558,427 70,687,523 64,558,427 70,687,523 

สิทธิการเช่า 14 6,634,379 9,139,735 6,634,379 9,139,735 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 969,918 12,873,172 969,918           12,873,172     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 14,552,505     14,089,723     14,552,505     14,089,723     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  16 56,053,098     68,050,624     56,053,098 68,050,624 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 293,567,906   339,912,150   295,639,620 341,431,725 

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

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 1  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

   ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 124,925,087 172,141,550 124,925,087 172,141,550

เจา้หนีการคา้ 18 16,526,914 53,444,468 16,526,914 53,444,468

เจา้หนีอืน 19 18,207,790 25,272,170 18,207,790 25,272,170

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการ

   ทีเกียวขอ้งกนั 4, 17 39,000,000     -                  39,000,000     -                  

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 245,167           1,065,391       245,167 1,065,391

หนีสินหมุนเวียนอืน 20 5,931,290 9,268,207 5,931,290 9,268,207 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 204,836,248   261,191,786   204,836,248 261,191,786

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 1,955,254       -                  1,955,254 -                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 7,947,699 6,692,182 7,947,699 6,692,182       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,450,190 1,892,670 1,450,190 1,892,670       

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 11,353,143     8,584,852       11,353,143 8,584,852

รวมหนีสิน 216,189,391   269,776,638   216,189,391 269,776,638

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 2  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน 250,000,000   250,000,000   250,000,000   250,000,000   

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 120,000,000   120,000,000   120,000,000   120,000,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 279,255,971   279,255,971   279,255,971   279,255,971   

ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

   การถือหุ้นในเงินลงทุนภายใต้

   การควบคุมเดียวกนั 11,018,736     11,018,736     -                  -                  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 8,060,010       7,883,112       8,060,010       7,883,112       

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,916,359)      (4,797,582)      (4,916,359)      (4,797,582)      

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

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

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

  หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4 600,827,549   673,593,555  600,827,549  673,593,555

รายไดจ้ากการให้บริการ 129,779,573   142,055,181  129,779,573  142,055,181

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

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

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 315,524,533   383,545,282  315,524,533  383,545,282

ตน้ทุนการให้บริการ 85,979,215     96,753,278    85,979,215    96,753,278

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 282,051,596   300,979,852  282,051,596  300,979,852

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 60,208,176     53,854,044    60,208,176    53,854,044

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 32 12,235,360     -                12,235,360    -                

ตน้ทุนทางการเงิน 4 6,256,136       7,684,270      6,256,136      7,684,270

รวมค่าใช้จ่าย 762,255,016   842,816,726  762,255,016  842,816,726

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 99,804            46,558           -                 -                

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,936,488       12,974,482    3,488,627      13,270,096

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (49,317)          1,975,769      (49,317)          1,975,769      

กาํไรสําหรับปี 2,985,805       10,998,713    3,537,944      11,294,327

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (148,471)        (752,254)       (148,471)        (752,254)        

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 29,694            150,450         29,694           150,450         

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (118,777)        (601,804)       (118,777)        (601,804)        

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

   หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 21 1,073,171       -                1,073,171      -                

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 (214,634)        -                (214,634)        -                

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 858,537          -                858,537         -                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 739,760          (601,804)       739,760         (601,804)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,725,565       10,396,909    4,277,704      10,692,523    

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 28 0.25                0.92               0.29               0.94               

(บาท)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ส่วนเกินจากการ องคป์ระกอบอนื

เปลยีนแปลงสัดส่วน ของส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การถือหุน้ใน ผูถ้ือหุน้

ทีออก มูลค่า เงินลงทุนภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 120,000,000             279,255,971             11,018,736               7,318,396                 41,416,019               (4,195,778)                454,813,344             

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                            -                            -                            -                            (6,000,000)                -                            (6,000,000)                

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                            -                            -                            -                            (6,000,000)                -                            (6,000,000)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                            -                            -                            -                            10,998,713               -                            10,998,713               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                            -                            -                            -                            -                            (601,804)                   (601,804)                   

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                            -                            -                            564,716                    (564,716)                   -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 120,000,000             279,255,971             11,018,736               7,883,112                 45,850,016               (4,797,582)                459,210,253             

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                            -                            -                            -                            (8,400,000)                -                            (8,400,000)                

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                            -                            -                            -                            (8,400,000)                -                            (8,400,000)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                            -                            -                            -                            2,985,805                 -                            2,985,805                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                            -                            -                            -                            858,537                    (118,777)                   739,760                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            3,844,342                 (118,777)                   3,725,565                 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                            -                            -                            176,898                    (176,898)                   -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 120,000,000             279,255,971             11,018,736               8,060,010                 41,117,460               (4,916,359)                454,535,818             

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน

ทีออก มูลค่า ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 120,000,000                  279,255,971                  7,318,396                     53,658,716                   (4,195,778)                     456,037,305                     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                                 -                                 -                                (6,000,000)                   -                                  (6,000,000)                       

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                                 -                                 -                                (6,000,000)                   -                                  (6,000,000)                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                                 -                                 -                                11,294,327                   -                                  11,294,327                       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                                 -                                 -                                -                                (601,804)                        (601,804)                           

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                                 -                                 564,716                        (564,716)                      -                                  -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 120,000,000                  279,255,971                  7,883,112                     58,388,327                   (4,797,582)                     460,729,828                     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                                 -                                 -                                (8,400,000)                   -                                  (8,400,000)                       

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                                 -                                 -                                (8,400,000)                   -                                  (8,400,000)                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                                 -                                 -                                3,537,944                     -                                  3,537,944                         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                                 -                                 -                                858,537                        (118,777)                        739,760                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                4,396,481                     (118,777)                        4,277,704                         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 23 -                                 -                                 176,898                        (176,898)                      -                                  -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 120,000,000                  279,255,971                  8,060,010                     54,207,910                   (4,916,359)                     456,607,532                     

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,936,488 12,974,482        3,488,627          13,270,096         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ลูกหนีการคา้ (เพมิขึน) ลดลง 10,719,119 14,351,335        10,719,119        14,351,335         

ลูกหนีอืน (เพมิขึน) ลดลง (1,788,797)         6,039,911          (1,788,797)         6,039,911           

สินคา้คงเหลือ (เพมิขึน) ลดลง 7,896,717 47,403,077        7,896,717 47,403,077         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง 1,471,400           (384,913)            1,471,400          (384,913)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง 11,997,526 3,811,199          11,997,526 3,811,199           

เจา้หนีการคา้เพมิขึน (ลดลง) (36,917,555)       (45,618,916)       (36,917,555)       (45,618,917)       

เจา้หนีอืนเพิมขึน (ลดลง) (7,724,380)         (7,158,943)         (7,724,380)         (7,158,943)          

หนีสินหมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง) (3,336,917)         (1,502,970)         (3,336,917)         (1,502,970)          

ผลประโยชน์พนกังาน 1,224,176           1,038,073          1,224,176          1,038,073           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน (กลบัรายการ) (442,480)            302,000             (442,480)            302,000              

ค่าเสือมราคา 16,400,683         16,385,327        16,400,683        16,385,327         

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 2,505,356           2,510,069          2,505,356          2,510,069           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 327,894              829,439             327,894             829,439              

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 116,029              -                     116,029             -                      

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (99,804)              (46,558)              -                     -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 12,235,360         12,235,360        -                      

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 3,455,190           1,523,778          3,455,190          1,523,778           

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (3,627,217)         3,317,173          (3,627,217)         3,317,174           

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                      (11,413,431)       -                     (11,413,431)       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,592,902)       (9,828,827)         (12,244,845)       (10,171,000)       

(กาํไร) ขาดทุนจากการอุปกรณ์และยานพาหนะ (1,991,006)         (99,999)              (1,991,006)         (99,999)               

เงินปันผลรับ (859,000)            (823,000)            (859,000)            (823,000)             

ดอกเบียรับ (3)                        (169)                   (3)                       (169)                    

ดอกเบียจ่าย 6,256,136           7,684,270          6,256,136          7,684,270           

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 9,162,013           41,292,407        9,162,013          41,292,406         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (134,550)            (1,328,500)         (134,550)            (1,328,500)          

เงินสดรับผลประโยชน์พนกังาน 1,239,062           -                     1,239,062          -                      

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (2,533,289)         (2,985,810)         (2,533,289)         (2,985,809)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 7,733,236           36,978,097        7,733,236          36,978,097         

(บาท)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,700,000         17,500,000        25,700,000        17,500,000         

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                      14,300,000        -                     14,300,000         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ 3,401,869           100,000             3,401,869          100,000              

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ (8,883,449)         (32,334,951)       (8,883,449)         (32,334,951)       

รับเงินปันผล 859,000              823,000             859,000             823,000              

รับดอกเบีย 3                         169                     3                        169                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 21,077,423         388,218             21,077,423        388,218              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (47,216,463)       62,719,884        (47,216,463)       62,719,884         

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสัญญาเช่าการเงิน (1,663,970)         (432,336)            (1,663,970)         (432,336)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคล

   หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      7,550,000          -                     7,550,000           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคล

   หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                      (94,441,000)       -                     (94,441,000)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืนๆ 65,000,000         1,000,000          65,000,000        1,000,000           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืนๆ (26,000,000)       (6,000,000)         (26,000,000)       (6,000,000)          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (8,400,000)         (6,000,000)         (8,400,000)         (6,000,000)          

ดอกเบียจ่าย (6,256,136)         (7,684,270)         (6,256,136)         (7,684,270)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (24,536,569)       (43,287,722)       (24,536,569)       (43,287,722)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 4,274,090           (5,921,407)         4,274,090          (5,921,407)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,404,912           9,326,319          3,404,912          9,326,319           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินปี          7,679,002           3,404,912          7,679,002          3,404,912           

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ปี 2562

(บาท)

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- บริษทัไดซื้อสินทรัพย ์โดยการทาํสัญญาเช่าการเงิน เป็นจาํนวน 2.8 ลา้นบาท

- บริษทัซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 0.7 ลา้นบาท โดยยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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1  ข้อมูลทัวไป 

บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่เลขที 

1112/53-75 ซอยสุขมุวิท 48 (ปิยะวชัร) ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนพฤศจิกายน 2530  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มปวโรฬารวิทยา ซึงถือหุ้นรวมประมาณร้อยละ 55 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกับการซือมาขายไปเสือผา้สําเร็จรูป รายละเอียดของบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2562  และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10  

2  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์

เกียวขอ้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชดัเจนเกียวกบั วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง

ต่อไปนี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

11 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอืน มาตรฐานฉบบันีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที

เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 

1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีที

มีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 

ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการ

ดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกับการ

บญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกันกบัมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัที 17 

บริษทัคาดวา่จะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั

งบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องบริษทัมีจาํนวนเพิมขึนประมาณ 590.8 ลา้นบาท และหนีสินของบริษทัมีจาํนวน

เพิมขนึประมาณ 590.8 ลา้นบาท 

2.2      เกณฑ์การวัดมูลค่า  

งบการเงินนีจัดทาํขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดังต่อไปนี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเผือขาย มูลค่ายุติธรรม 

หนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

ซึงได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.14 
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2.3 สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ

เงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน  
 

2.4  การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและ

ข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินทีเกียวกับ 

สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

2.5  การวัดมูลค่ายุติธรรม  

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า

ซึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงาน

โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัอยา่งสมาํเสมอ 

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตงัราคา         กลุ่มผูป้ระเมิน

ไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมลูค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชนัของมูลค่า

ยติุธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าทีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เมือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํไดมู้ลค่า

ยติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสิน

อย่างเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 
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 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ได้มาจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้ (ข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได)้ 

หากขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดับชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาํดับชันของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลทีอยู่ในระดบัตาํสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายตุิธรรมโดยรวม 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

3         นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบตัิโดยสมาํเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทั

ร่วม   

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุนการ

ทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ เงินลงทุนที

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินจนถึงวนัทีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.2  รายการบัญชีทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั 
 

3.3 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรียก 

และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะต้องชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็นส่วนหนึง

ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

3.4 ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคต

ของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ 

3.5 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

สินคา้สาํเร็จรูปเพือขายคาํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซือ หรือตน้ทนุอืนเพอืให้สินคา้

อยูใ่นสถานทีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นโดยประมาณ

ในการขาย  

3.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบกาํหนด

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ

เปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้
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ในกาํไรหรือขาดทุน  เมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อ

หุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัทีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนด

สะสมจากการตรีาคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ เงิน

ลงทุนทียงัถืออยู่ใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงัหมด 

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าที

เพิมขึนหรือทงัสองอยา่ง ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือ

ใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

ตน้ทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใช้

งานและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

ค่าเสือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

อาคารชุด 20  ปี 

3.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรัพยที์เป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการก่อสร้าง

เอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือให้

สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถาน
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ทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดย

ปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนั ใหถื้อวา่ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยที์เช่า 

การเช่าซึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนัๆ ใหจ้ดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ยานพาหนะทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า หักดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา 

เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอดคงเหลือของหนีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรง

ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนทีเกิดขึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวดั

มูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที

เกิดขึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

ค่าเสือมราคา 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ

ตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได้

ดงันี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง 20 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอุปกรณ์ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 
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บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยทีสุดทุกสินรอบปี

บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั  ค่าใชจ้่ายอืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

ค่าตดัจาํหน่าย   

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นัตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเริมตดั

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปี

ปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่ายและระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม  

 

3.10 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจาํหน่าย 

สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าตงัแต่ 3 ปี 

ถึง 30  ปี 
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3.11 การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมี

ขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุน 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจน

วา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

ไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุน

ทีซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนนัๆ ซึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขายคาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายตุิธรรม 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์

ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้

เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับ

สินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบั

หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิมขึนในภายหลัง  

และการเพิมขึนนันสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีเป็นตราสารทุนทีจัดประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีที

ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลง

ประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่า
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ตามบญัชีของสินทรัพยไ์มเ่กินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.12 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียบนัทึกในราคาทุน 

3.13 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 
 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 

3.14  ผลประโยชน์ของพนักงาน   

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้นัจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาต

เป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไวสุ้ทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที บริษทักําหนดดอกเบียจ่ายของหนีสิน

ผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย

คาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน  

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนกังานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาํระ 

หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนักงานได้

ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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3.15   ประมาณการหนีสิน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสินดังกล่าว ประมาณการ

หนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี

เงินได้ เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน 

ประมาณการหนีสินส่วนทีเพมิขนึเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

3.16    รายได้ 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีบริษทัคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บ ซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลด

ตามปริมาณ 

ขายสินคา้และบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดท้ีรับรู้จะปรับปรุงด้วย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง โดยอา้งอิงกบัขนัความสําเร็จเมือไดใ้ห้บริการ ขนัความสําเร็จของ

งานประเมินโดยใชวิ้ธีอตัราส่วนของตน้ทุนทีเกิดขึนแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนทงัสิน ตน้ทุนทีเกียวขอ้ง

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน เงินปันผลและดอกเบียรับจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
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รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้าย

เริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน

รับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสําคญัไป

ให้กบัผูซื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมีความไม่

แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนัน ไม่อาจวดัมูลค่าของ

จาํนวนรายได้และต้นทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนทีจะต้องรับคืนสินคา้ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมือมีการให้บริการ 

การลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน เงินปันผลและดอกเบียรับจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้าย

เริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน

รับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน 
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เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.17 ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ในกรณีทีมี

การบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิต

สินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพอืขาย 

3.18 สัญญาเช่าดําเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วันทีเริมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนันขนึอยูก่ับการ

ใชสิ้นทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนนัจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้บริษทัมีสิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนทีเป็น

องคป์ระกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในจาํนวนทีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนนั หลงัจากนนัจาํนวนหนีสินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจาก

หนีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพิมของบริษทั 
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3.19 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี

ทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี

ทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีบริษทัคาด

วา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดยใช้

อตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีตอ้งชาํระ บริษทัเชือว่า

ไดต้งัภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย

ปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยู่บนพืนฐานการประมาณ

การและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทั

เปลียนการตดัสินใจโดยขนึอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ

กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ ภาษีเงินได้

นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย

ภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตงัใจ

จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

3.20 กําไรต่อหุ้น  

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

3.21 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอย่าง

สมเหตุสมผล  

4 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมี

อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ ในการ

ตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน มีดงันี 

 

 

ชือกิจการ 

ประเทศที

จัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการของ

บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 

นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ถึงวนัที 13 พฤษภาคม 2562 

และเป็นกรรมการของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 
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ชือกิจการ 

ประเทศที

จัดตัง/ 

สัญชาติ 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

นางประวรา  เอครพานิช ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั ศิราธาน จาํกดั  

 

ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญต่งัแต่วนัที 10 พฤษภาคม 2562  

และมีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั สหสิน จาํกดั 

 

ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตังแต่วนัที 13 พฤษภาคม 2562  

และมีกรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ ไทย เป็นกรรมการของบริษทัถึงวนัที 30 เมษายน 2562 

บริษทั ภูมิกาญจน์ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั วราธาน จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ภูเพชร จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั โชคธานี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั บา้นประจวบ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ศิริชยัเกียรติ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั บีทีเอฟเอ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ปณิวรา จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

มูลนิธิศิรินาปวโรฬารวิทยา ไทย กรรมการร่วมกนั 

สมาคมรักแม่ ไทย กรรมการร่วมกนั 

นโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ตามทีตกลงร่วมกนั 

รายไดอื้น ต้นทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ซือสินคา้ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ 

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 6 เดือนของสถาบนัการเงิน 

   ภายในประเทศบางแห่งบวกส่วนเพิมอีกร้อยละ 2 ต่อปี  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามทีตกลงร่วมกนั 

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ราคาตามทีระบุในสัญญา 

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการทีสําคญักบัผูบ้ริหารสําคญัหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

  
บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน   

รายไดจ้ากการขาย - 178 

ขาย - ทีดินและสิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 12) - 14,300 

ขาย - ยานพาหนะ 530 - 

ขาย - เงินลงทุน (หมายเหตุ 10) 19,700 17,500 

รายไดอื้น 2,255  2,568 

ซือสินคา้ 357,231  416,199 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 13,542  11,077 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 12,316  10,114 

ดอกเบียจ่าย 1,012  1,053 
  

ผู้บริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

   ผลประโยชน์ระยะสัน 5,915  7,198 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280  287 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 6,195 7,485 

   

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ลูกหนกีารค้า    

กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  191 
    

ลูกหนหีมุนเวียนอืน    

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 530  - 
    

เจ้าหนีการค้า    

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 13,761  52,980 

    
เจ้าหนีอืน    

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,946  3,289 

 

 

 

  

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 อัตราดอกเบีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน       

นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 3.60  - 39,000  - 

รวม    39,000  - 

       
 

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

มีดงันี 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2562  2561 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบคุคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน (พนับาท) 

ณ วนัที  มกราคม - 86,891 

เพมิขนึ 65,000 7,550 

ลดลง (26,000) (94,441) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 39,000 - 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

เงินสดในมือ 1,200 977 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,478 2,427 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1 1 

รวม 7,679 3,405 

   

 

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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6 ลูกหนกีารค้า  
 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

 หมายเหตุ  (พนับาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 - 191 

กิจการอืนๆ  71,051 81,579 

รวม  71,051 81,770 

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

สุทธิ  65,861 80,035 

    

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 3,455 1,232 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 
 

   งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

  (พนับาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  59,101 71,236 

เกินกาํหนดชาํระ:    

   น้อยกว่า 3 เดือน   4,100 4,368 

   3 - 6 เดือน   1,139 1,239 

   6 - 12 เดือน   1,521 2,999 

   มากกวา่ 12 เดือน   5,190 1,928 

   71,051 81,770 

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

สุทธิ   65,861 80,035 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 

 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7 ลูกหนอืีน  

   งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

  (พนับาท) 

ลูกหนีอืน   3,516  4,325 

เงินประกนัและมดัจาํ  10  - 

รายไดค้า้งรับ  2,916  930 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  491  69 

อืนๆ  519  339 

รวม  7,452  5,663 

     
8 สินค้าคงเหลือ  

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

  (พนับาท) 

สินคา้สําเร็จรูป  288,883 296,780 

หกั ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง  (2,519) (6,147) 

สุทธิ  286,364 290,633 

    
9 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

  (พนับาท) 

ภาษหีกั ณ ทีจ่าย  4,636  2,701 

ลูกหนีภาษีมูลค่าเพิม  951  1,384 

อืนๆ   4,216  5,254 

รวม  9,803  9,339 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

         (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม   35,277  42,902 33,722  41,051 

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

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก         

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม   100  46 -  - 

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

 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกัด) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่านหนึง

ออกไปร้อยละ 8.49 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 27.76 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

จาํนวน 10.8 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 10.3 ลา้นบาท สําหรับงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 19.7 ลา้นบาท (หมายเหตุ 4) 

ในเดือนกนัยายน 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่บุคคลอืนออกไปรวมร้อยละ 

2.59 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 19.27 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 3.3 ลา้น

บาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 3.1 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ในราคา 6.0 ลา้นบาท  

จากการขายเงินลงทุนทงั 2 ครังดงักล่าว บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 11.6 ลา้นบาท และ 12.2 ลา้นบาทในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2562 ตามลาํดบั 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทัร่วม (บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่านหนึง

ออกไปร้อยละ 6.03 จากส่วนไดเ้สียทงัหมดร้อยละ 33.79 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ ซึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

จาํนวน 7.7 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมีราคาทุน 7.3 ล้านบาท สําหรับงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ในราคา 17.5 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายจาํนวน 9.8 ลา้นบาท และ 10.2 ลา้นบาท

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั (หมายเหตุ 4) 

 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

  งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  การดอ้ยค่า  ส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

  กิจการจดัตงั 2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วม   (ร้อยละ) (พันบาท) 

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

 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ ประเทศที สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 

  กิจการจดัตงั 2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม          

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

 

บริษทัร่วมไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดย

สรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม 
 

11 เงินลงทุนระยะยาวอืน 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2562  2561  2562  2561 

         (พนับาท) 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน         

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย   614  762 614  762 

         
ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่น         

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

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

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

รวม   57,234  57,498 60,309 60,573 

 

 บริษทั โชคสามคัค ีจาํกดั 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

รายได ้ 907  754 

    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 421  141 

ถือหุ้นร้อยละ 16.68  27.76 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษัท 100  47 

    
สินทรัพยห์มุนเวียน 9,014  8,424 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 123,422  123,467 

หนีสินหมุนเวียน (467)  (405) 

หนีสินไม่หมุนเวยีน (1,648)  (1,589) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 130,321  129,897 

ถือหุ้นร้อยละ 16.68  27.76 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 21,270  35,277 

    



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลือนไหวในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  ของตราสารทนุทีอยู่ในความตอ้งการของตลาดมีดงันี 
 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

หลักทรัพย์เผอืขาย   

ณ วนัที 1 มกราคม  762 1,515 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (148) (753) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 614 762 

 

   งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน     

   ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

         (พนับาท) 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยู่ใน 

   ความต้องการของตลาด 

        

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

ลดทุน   (750)  - (750)  - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า   -  (634) -  (634) 

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

 



  บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)  

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   วันที 31 ธันวาคม 2562 
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ตราสารทุนอืนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดบนัทึกตามวิธีราคาทุน ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี 

 
 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สัดส่วน           

ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

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

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

กิจการทเีกยีวข้องกัน                  

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

                    

กิจการอนืๆ                    

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

    ให้กบัผูผ้ลิตเสือผา้                   

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

   จาํกดั    ผลิตสิงทอ เครืองแต่งกาย                  

    และเครืองหนงั                  

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

   อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั           ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์                  

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

   จาํกดั                  

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

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

 

 

 



  บริษัท บูติคนิวซิตี จํากดั (มหาชน)  

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   วันที 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน           

ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

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

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

กิจการทเีกยีวข้องกัน                  

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

                    

กิจการอนืๆ                    

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

    ให้กบัผูผ้ลิตเสือผา้                   

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

   จาํกดั    ผลิตสิงทอ เครืองแต่งกาย                  

    และเครืองหนงั                  

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

   อิเล็คทรอนิกส์ จาํกดั           ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์                  

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

   จาํกดั                  

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

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

 

 



บริษัท บูติคนิวซิต ีจํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที 1 มกราคม  72,295  87,728 

จาํหน่าย -  (15,433) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 72,295  72,295 

    

ค่าเสือมราคาสะสม    

ณ วนัที 1 มกราคม  -  12,043 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  503 

จาํหน่าย -  (12,546) 

ณ วันที 31 ธันวาคม -  - 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที 31 ธันวาคม  72,295  72,295 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยทีดิน ซึงมีราคาประเมินรวม 306.9 ลา้นบาท (2561: 

306.9 ลา้นบาท) ทีดินใชร้าคาประเมินโดยหน่วยงานราชการซึงเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบัที 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม  

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัไดข้ายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างให้แก่บริษทัทีเกียวขอ้งกันแห่งหนึง ในราคารวม 14.3 ลา้น

บาท (หมายเหตุ 4) ทาํให้เกิดกาํไรจากการขายดงักล่าวจาํนวน 11.4 ลา้นบาท ซึงแสดงภายใตร้ายไดอื้นในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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 13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

  

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหวา่ง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน           

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

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

จาํหน่าย -  -  -  (640)  -  (640) 

โอน -  -  5,800  -  (5,800)  - 

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

เพมิขึน -  -  6,153  2,799  2,730 11,682 

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

โอน -  22,290  8,731  -  (31,021)  - 

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



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

     เครืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   

   อาคารและ  ติดตงั    ระหวา่ง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

ค่าเสือมราคาสะสม           

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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  -  15,032  850  - 15,882 

จาํหน่าย -  -  -  (640)  - (640) 

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

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  281  15,451  668  - 16,400 

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

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



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเงิน 192.0 

ลา้นบาท (2561: 180.9  ลา้นบาท) 

 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เครืองตกแต่ง       

   อาคารและ  ติดตงั    สินทรัพยร์ะหวา่ง   

 ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

 (พนับาท) 

           

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561           

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

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  864  - 864 

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562           

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

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  2,693  - 2,693 

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



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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14 สิทธิการเช่า  

รายการเคลือนไหวของสิทธิการเช่าสาํหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 9,140 11,650 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (2,506) (2,510) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 6,634 9,140 

 

บริษัทได้ทาํสัญญาเช่าและสัญญาสิทธิการเช่าพืนทีสําหรับร้านของบริษทัระยะเวลาตังแต่ 3 ปี ถึง  ปี โดย

สัญญาจะสินสุดนานทีสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงินรวม

ทงัสินประมาณ 46.5 ลา้นบาท (2561: 48.6 ลา้นบาท) 

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  มีดงันี   
 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์  หนีสิน 

 2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท) 

รวม 14,651 14,090 (98)  - 

การหักกลบรายการของภาษี  (98) - 98  - 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการ     

   ตัดบัญชีสุทธิ  14,553 14,090 - - 
 

  



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี 2562 มีดงันี 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที 

 1 มกราคม 

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

2562 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนีการคา้ (ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ) 347  691  -  1,038 

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

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

เงินลงทุนระยะยาวอืน (ค่าเผือการดอ้ยค่าและการ

ปรับมูลค่า) 1,326  (97)  

 

-  

 

1,229 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,339  3  -  1,342 

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

รวม 14,050  601  -  14,651 
 

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
       

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   40  (138)  -  (98) 

รวม 40  (138)  -  (98) 
 

สุทธิ 

 

14,090 
 

 

463 
 

 

- 
 

 

14,553 

 

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

เงินมดัจาํและเงินประกนั 56,053  68,051 

รวม 56,053  68,051 
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17 หนสิีนทีมีภาระดอกเบีย 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   

ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 33,587 20,247 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน   

 ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 90,000 150,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 1,338 1,895 
 

เงนิเบกิเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน

การเงิน 124,925 172,142 

    
เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั    

 ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 4 39,000 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด    

   ชาํระภายในหนึงปี  245 1,065 

รวมหนสิีนทีมีดอกเบียระยะสัน  164,170 173,207 
    

ส่วนทีไม่หมุนเวียน    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,955 - 

รวมหนสิีนทีมีดอกเบียไม่หมุนเวียน  1,955 - 

    
รวมหนสิีนทีมีภาระดอกเบยี  166,125 173,207 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี (2561: 

ระหวา่งร้อยละ 6.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.67 ต่อปี) ทรัสตรี์ซีทส์มีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.50 ต่อปี)  

และเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี (2561: ระหว่างร้อย

ละ 3.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี) 

ภายใตเ้งือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ บริษทัไดรั้บสินคา้ทีสังเขา้มาโดยการใชเ้ครดิตของธนาคาร ดงันนั บริษทัจึงมีภาระ

ผูกพนัต่อธนาคารสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทงัทีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 



บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

45 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 422.0 ลา้นบาท (2561: 277.5 

ลา้นบาท)                                            

18 เจ้าหนกีารค้า 

  งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 13,761  52,980 

กิจการอืนๆ  2,766  464 

รวม  16,527  53,444 

     

19 เจ้าหนอืีน 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 4 15,666  23,137 

อืนๆ  2,542  2,135 

รวม  18,208  25,272 
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20 หนสิีนหมุนเวียนอืน 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  4,004  7,263 

ภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  650  674 

อืนๆ  1,277  1,331 

รวม  5,931  9,268 

     

21 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541         

ในการใหผ้ลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียง

ของช่วงชีวิตและความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ณ วนัที  มกราคม 6,692  6,983 

    
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบียจากภาระผกูพนั 1,224  1,038 

 1,224  1,038 

    
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน    

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,073)  - 

    
อืนๆ    

รับโอนหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,239  - 

ผลประโยชน์จ่าย (134)  (1,329) 

    
ณ วันที  31 ธันวาคม 7,948  6,692 

 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเกิดขึนจาก 
 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (911)  - 

ขอ้สมมติทางการเงิน (162)  - 

รวม (1,073)  - 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกั) 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.47  2.25 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต -  1.00 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆคงที จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการประโยชน์เป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขนึ  ลดลง 

 (พนับาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  

อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (626)  709 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 705  - 

    

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561  

อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (738)  833 

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

กรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อตัราสุดทา้ย 400 วนั นนัไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นทีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น

ค่าใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจาํนวน 2.3 ลา้นบาท 

22 ทุนเรือนหุ้น 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พนัหุ้น / พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที  มกราคม         

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

ณ วันที  ธันวาคม         

-  หุ้นสามัญ 10 25,000  250,000  25,000  250,000 

         

หุ้นทีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัที  มกราคม         

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

ณ วันที  ธันวาคม         

-  หุ้นสามัญ 10 12,000  120,000  12,000  120,000 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23       สํารอง 

สาํรองประกอบดว้ยการจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารอง

ดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ล้านบาท และ 0.6 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนเผือขาย 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการ

เปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทงัมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

การเคลือนไหวในทุนสํารอง 

การเคลือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

24 ส่วนงานดําเนินงาน  

บริษทัมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของบริษทั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส 

การดาํเนินงานของแตล่ะส่วนงานทีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 ส่วนงาน 1 เครืองแตง่กายสุภาพสตรี 

 ส่วนงาน 2 เครืองแตง่กายสุภาพบุรุษ 

 ส่วนงาน 3 เครืองประดบั 

 ส่วนงาน 4 เครืองแบบยนิูฟอร์ม 
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ข้อมูลเกยีวกับส่วนงานทีรายงาน 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมศิาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย  

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

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

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

               
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน               
รายไดอ้นื              34,485 40,096 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย              (282,052) (300,980) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร              (60,208) (53,854) 

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

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              100 46 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้              49 (1,975) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด              2,986 10,999 

                
สินทรัพยต์ามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม              670,725 728,987 

                
หนีสินตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม              216,189 269,777 
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25 รายได้อืน 
 

 

  

  งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน   

  ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พนับาท) 

รายไดค้่าเช่ารับ  8,559  7,462  8,559  7,462 

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

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน         

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

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  1,991  100  1,991  100 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน  1,477  872  1,477  872 

เงินปันผลรับ  859  823  859  823 

รายไดจ้ากค่าชดเชย  346  1,182  346  1,182 

รายไดค้่าธรรมเนียมการสอน  102  127  102  127 

กาํไรจากการจาํหน่าย         

อสังหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 -  11,413  -  11,413 

อืนๆ  5,611  5,079  5,611  5,079 

รวม  34,485  40,096  35,137  40,438 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

ซือสินคา้สาํเร็จรูป  401,504  480,299 

ค่าเช่า  155,084  181,490 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  82,982  65,573 

ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการขาย  45,830  45,461 

ค่าส่งเสริมการขาย  7,157  9,671 

ค่าเสือมราคา  16,401  16,385 

ค่าสาธารณูปโภค  7,384  8,868 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต  7,090  7,882 

ค่าภาษีโรงเรือน  6,848  5,648 

ค่าวสัดุสินเปลือง  4,497  5,009 

อืนๆ  8,987  8,846 

รวม  743,764  835,132 

     
27 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย /  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

ภาษีเงินได้ทรัีบรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน     

สาํหรับปีปัจจุบนั   598  2,426 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว     (647)  (450) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (49)  1,976 
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ภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแท้จริง 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 2562  2561 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   2,936    12,974 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  587  20  2,595 

รายไดเ้งินปันผลทีไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (172)    (165) 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหักเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พิมขนึ   (1,079)    (1,009) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   29    114 

อืนๆ   586    441 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.7  (49)  15.2  1,976 

        

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย /  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเผือขาย (30)   (150) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 215  - 

รวม 185  (150) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   3,489    13,270 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  698  20  2,654 

รายไดเ้งินปันผลทีไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (172)    (165) 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหักเป็นค่าใชจ่้ายไดเ้พิมขนึ   (1,079)    (1,009) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   29    114 

อืนๆ   475    382 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.4  (49)  14.9  1,976 

28 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับแต่ละปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน     

 ตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พนับาท/ พนัหุ้น) 

กําไรทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

   ของบริษัท (ขันพืนฐาน) 

 

2,986 

 

10,999 

  

3,538 

 

11,294 

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว 12,000 12,000  12,000 12,000 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.25  0.92  0.29  0.94 
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29 เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 22 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 8.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

เดือนพฤษภาคม 2562 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 23 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 6.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

เดือนพฤษภาคม 2561 

30 เครืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

บริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครืองมือทาง

การเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือการคา้  

การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ

ความเสียงให้เป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่าย

บริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของบริษทัอย่างต่อเนืองเพือให้มนัใจว่ามีความสมดุลระหว่าง

ความเสียงและการควบคุมความเสียง 

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนีและ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง

บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบั

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียหมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน

ตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบียทีเกิดจาก

เงินกูย้มื บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

อตัราดอกเบียทีแท้จริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกาํหนดชําระ 

มีดงันี 

 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย 

ทีแทจ้ริง 

  

ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

ปี 2562        

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.87 - 7.17  33,587  -  33,587 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน    3.20 - 5.50  90,000  -  90,000 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนั 

 

3.60 

  

39,000 

  

- 

  

39,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 2.50  1,338  -  1,338 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8.94  245  1,955  2,200 

รวม   164,170  1,955  166,125 

 

ปี 2561        

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.87 - 7.67  20,247  -  20,247 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน    3.50 - 5.50  150,000  -  150,000 

หนีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีทส์ 2.50  1,895  -  1,895 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8.66  1,065  -  1,065 

รวม   173,207  -  173,207 
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ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจากการซือสินคา้และการขายสินคา้ทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพือป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

ณ วนัที 31 ธันวาคม บริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี 

  งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พนับาท) 

เงนิริงกิตมาเลเซีย     

ลูกหนีการคา้  244  1,792 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ                                244  1,792 

     
เงนิยูโร   

เจา้หนีการคา้  66  35 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ                                66  35 

รวม  310  1,827 

 

ความเสียงด้านสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือคือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บริษทั ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือ

ครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอย่างสมาํเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามีความเสียงจาก

สินเชือทีเป็นสาระสําคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะ

เกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหนีไม่ได ้
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ความเสียงจากสภาพคล่อง 

บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงลาํดบัชันมูลค่ายุติธรรม แต่

ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
มูลค่า  มูลค่ายตุิธรรม  

ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พนับาท) 

31 ธันวาคม 2562  
         

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า          

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 614  614  -  -  614 

          

31 ธันวาคม 2561           

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า          

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 762  762  -  -  762 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสันเป็นมูลค่าทีใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีเนืองจากอตัราดอกเบียอา้งอิงจากอัตรา

ดอกเบียตามทอ้งตลาด และเครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

มูลค่ายุติธรรมภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนืองจากอตัราดอกเบียตามสัญญา

ใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 
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31 ภาระผูกพันกับบคุคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 
 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พนับาท) 

จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิน   

   ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้   

ภายในหนึงปี 93,419 93,622 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 120,948 90,574 

รวม 214,367 184,196 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการเช่าจนถึงปี 2565 โดย

ค่าเช่าตามทีระบุในสัญญา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดค้าํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงินภายในประเทศสองแห่งให้กบับริษทั

ทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 36.0 ลา้นบาท (2561 : 36.0 ลา้นบาท) 

32 หนสิีนทีอาจเกิดขึน 

32.1  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนังสือคาํประกนักบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซึงส่วน

ใหญ่เป็นการคาํประกนัสัญญาเช่าพืนทีกบับริษทัแห่งหนึงและการปฏิบตัิตามสัญญากบัลูกคา้และการชาํระหนีทีเกิดขึน

จากการใชบ้ตัรเครดิตนาํมนัเป็นจาํนวนเงินรวม 12.1 ลา้นบาท (2561 : 12.7  ลา้นบาท) 

32.2  เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 บริษทัได้ทาํสัญญากับบริษทัในประเทศแห่งหนึง เพือรับบริการและคาํปรึกษา

เกียวกบัการติดตงัระบบเวบ็แอพพลิเคชนั (สัญญาซอฟแวร์) ตกลงค่าบริการเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 13.1 ลา้นบาท โดย

ปัจจุบนับริษทัได้จ่ายเงินจ่ายเงินตามสัญญาและอืนๆแล้วรวมทงัสิน 12.2 ล้านบาท โดยบริษทัได้บนัทึกไวภ้ายใต้

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทงัจาํนวน 

เมือวนัที 31 สิงหาคม 2561 บริษทัเป็นโจทก์ยืนฟ้องคู่สัญญาผูใ้ห้บริการและบริษทัในประเทศอีกแห่งหนึง เนืองจากผู ้

ใหบ้ริการผิดสัญญา ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัเรียกร้องเงินทีชาํระไปแลว้ทงัหมดคืนพร้อมค่าเสียหายจาก

จาํเลยทงัสอง จาํนวน 35.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 33.1 ลา้นบาท นับจากวนัฟ้องจนถึง

วนัทีจาํเลยชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัจนครบถว้น 
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เมือวนัที 29 มกราคม 2562 จาํเลยไดย้นืคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทั โดยอา้งวา่บริษทัจงใจผิดสัญญาและขอให้ศาลยก

ฟ้อง และให้บริษทัรับผิดชอบค่าเสียหายแก่จาํเลยทงัสอง จาํนวน 48.7 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี จาก

เงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัฟ้องแยง้จนถึงวนัทีบริษทัชาํระเงินให้จาํเลยทงัสองจนครบถว้น 

เมือวนัที 2 เมษายน 2562 บริษทัไดย้ืนคาํให้การแก้ฟ้องแยง้จาํเลยทงัสอง โดยปฏิเสธคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง

ทงัสิน และขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษายกคาํฟ้องแยง้ของจาํเลยทงัสอง 

ขณะนีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง 

จากกรณีพพิาทเกียวกบัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผือการดอ้ยค่าโปรแกรมและบนัทึกค่าใชจ่้ายทงั

จาํนวน 12.2 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  

33 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 


