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ค�าเช�าอาคารสำนักงาน มีการ
กำหนดราคาตามบร�ษ ัทผู�
ประเมินอิสระ ที ่ ได�รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช�ว�ธี
คำนวณราคาจากการให�เช�า
ที่ดินบร�เวณใกล�เคียงเพ�่อหา
ราคาค�าเช�าที่เหมาะสม จ�งเชื่อ
ได�ว�าการกำหนดราคาระหว�าง
กันมีความถูกต�องแล�วตาม
ควร
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การว�เคราะห�และคำอธิบายของฝ�ายจัดการ
       บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) 
ประกอบธรุกิจค�าปลีก อปุกรณ�ถ�ายภาพ โทรศพัท�เคล่ือนท่ี ผลิตภัณฑ�
เก่ียวข�องกับการถ�ายภาพ รวมถึงให�บร�การล�างอัดภาพ การให�
บร�การงานพ�มพ�ภาพครบวงจร และซ�อมแซมอปุกรณ�ถ�ายภาพ มีสาขา
รวมมากกว�า 220 สาขาท่ัวประเทศไทย ภายใต�ชือ่ “BIG Camera”, 
“BIG Mobile by BIG camera”, “Wonder Photo Shop” รวมท้ัง
การเข�าร�วมโครงการ AIS shop by  Partner กับ บร�ษทั แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เข�าบร�หารงานในร�าน AIS shop รายได�
หลักของบร�ษัทฯ เป�นรายได�จากการขายอปุกรณ�ถ�ายภาพ ในระหว�าง
ป� 2560 บร�ษทัฯได�โอนส�วนงานธรุกจิภาพพ�มพ� ในส�วนงานการผลิต 

ให�แก�บร�ษัทย�อยชือ่ บร�ษัท อมิเมจ โซลูชัน่ พลัส จาํกัด ท่ีได�จดัต้ังข�น้
ในระหว�างป� 2560 เพ�่อให�การนําเสนอและว�เคราะห�รายการแสดง
ข�อมลูเป�นไปอย�างต�อเน่ืองและสะท�อนภาพรวมของบร�ษทัฯ ข�อมูลท่ี
แสดงต�อจากน้ีจะเป�นข�อมลูจากงบการเง�นรวมของบร�ษทัฯและบร�ษัท
ย�อย และในระหว�างป� 2561 บร�ษัทฯ ได�เห็นโอกาสในการขยายส�วนแบ�ง
ทางการตลาดในธุรกิจค�าปลีกอปุกรณ�ถ�ายภาพท่ีประเทศเว�ยดนาม
จ�งได�จดัต้ังบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า โฮลดิ�ง จาํกดั(บร�ษัทย�อย) เข�าร�วมทุน
กับนักลงทุนชาวเว�ยดนามโดยได�ร�วมกันจัดต้ังบร�ษัท บิ�ก ดิจ�เว�ร�ล 
จาํกดั เพ�อ่ทําธุรกิจค�าปลีกกล�องโดยได�เร��มดําเนินการสาขาแรกแล�ว
ที่เมืองโฮจ�มินท� ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคม 2561

       จากสภาวการณ�ต�างๆท่ีเกิดข�น้ในระหว�างป� 2562 ส�งผลกระทบ
ต�อเศรษฐกจิในวงกว�างซึง่แน�นอนว�า ธุรกิจหลักของบร�ษัทฯซึง่จดัได�
ว�าเป�นกลุ�มสินค�าฟ��มเฟ�อยย�อมได�รับผลกระทบโดยตรง ทางฝ�าย
จัดการได�วางแผนรองรับสถานการณ�ต�างๆด�วยความระมัดระวัง
เน่ืองจากเล็งเห็นว�า สถานการณ�ต�างๆน�าจะส�งผลกระทบอย�างต�อเน่ือง 
โดยในระหว�างป� 2562 บร�ษัทฯได�พยายามประเมินความสามารถใน
การทํากําไรในระยะยาวของแต�ละส�วนของบร�ษัทฯ เพ�อ่หาแนวทางใน
การเพ��มประสิทธภิาพในการทํากําไรให�แก�ส�วนงานทีมี่ศกัยภาพท่ีด ี
ส�งผลให�ในระหว�างป�ทางบร�ษัทฯ ได�ตัดสินใจในการยุติการดําเนิน

ผลการดำเนินงาน - งบเง�นโดยรวม
2561 2562 เปลี่ยนแปลง +/(-)

5,328.49รายได�จาการขาย
รายได�จากการให�บร�การ
รายได�รวม
กําไรขั้นต�น
EBIT
กําไรสุทธิรวม
อัตรากําไรขั้นต�น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

หน�วย : ล�านบาท

(26%)
(62%)
(62%)

(21%)
(3%)

(21%)
107.88

5,786.01
1,610.75

688.43
549.43

28%
9%

4,216.89
105.10

4,560.11
1,186.85

261.06
207.76

26%
5%

การในสาขาและส�วนงานที่ไม�มีประสิทธิภาพโดยได�ป�ดร�านจําหน�าย
อปุกรณ�ถ�ายภาพไปทัง้สิ�น 24 สาขา และร�านจาํหน�ายโทรศพัท�เคล่ือน
ท่ีไป 43 สาขา รวมท้ังการร�วมทุนกับนักลงทนุชาวเว�ยดนามท่ีมคีวาม
ไม�สอดคล�องในเร�่องการวางกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจร�วมกัน และ
เชื่อว�าเพ�่อเป�นการลดผลขาดทุนท่ีน�าจะเกิดจากส�วนงานเหล�าน้ีได�
ในระยะยาว ผลการดําเนินงานในระหว�างป� 2562 บร�ษัทฯมีรายได�
รวม 4,560 ล�านบาทลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 21 ส�งผลให�มีกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงาน 208 ล�านบาท

รายได�จากการขาย
       จากการท่ีบร�ษัทฯดําเนินธุรกิจค�าปลีก ดังน้ันรายได�หลักของ
บร�ษัทฯเป�นรายได�จากการขายสินค�า โดยกลุ�มอุปกรณ�ถ�ายภาพ
และอปุกรณ�เก่ียวเน่ือง โดยบร�ษทัฯ เป�นตัวแทนจาํหน�ายท่ีได�รบัการ
แต�งต้ังจากผู�ผลิตอุปกรณ�ถ�ายภาพที่มีเคร�่องหมายการค�าชั้นนํา 
อาทิเช�น แคนนอน ฟ�จ� โซน่ี โอลิมป�ส ไลก�า โกโปร เป�นต�น ถือได�ว�า
อุปกรณ�ถ�ายภาพเป�นกลุ�มหลักที่สร�างรายได�ให�แก�บร�ษัทฯ คิดเป�น
สัดส�วนร�อยละ 89 ของรายได�จากการขาย โดยเป�นการขายผ�านร�าน
BIG Camera ท่ีมี 200 กว�าสาขาในศูนย�การค�า และจากการขาย
ผ�านช�องทางการจัดจําหน�ายออนไลน� ทั้งจาก เวปไซด�ของบร�ษัทฯ  

รวมท้ังการขายผ�าน Shopee Lazada ท่ีได�รับความนิยมเพ��มข�้น
อย�างมาก ในระหว�างป� 2562 บร�ษัทฯ มีรายได�จากการขายท้ังสิ�น 
4,217 ล�านบาท ซึ่งจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจส�งผลให� 
รายได�จากการขายสินค�าลดน�อยลงจากป�ก�อนร�อยละ 21 โดยกลุ�ม
สินค�าที่ได�รับผลกระทบหลักๆจะเป�นกลุ�ม mirrorless แต�ในขณะ
เดยีวกันสินค�าในกลุ�ม action cam, polaroid และกลุ�ม high-end 
รวมท้ัง กล�องฟ�ล�ม ได�รบัความนิยมเพ��มข�น้ ซึง่บร�ษัทฯได�เห็นถงึความ
เปล่ียนแปลงจ�งได�เตร�ยมผลิตภัณฑ�ต�างๆ ท่ีรองรับความต�องการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
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2560 2561 2562

5,179.53รายได�จากการขาย 5,328.49 4,216.89

100.13รายได�จากการให�บร�การ 107.88 105.10

475.85รายได�อื่น 349.64 238.12

5,755.51รวมรายได� 5,786.01 4,560.11

3,920.08ต�นทุนขายสินค�า 4,139.43 3,330.49

28.11ต�นทุนการให�บร�การ 35.83 42.77

640.88ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจำหน�าย 691.95 677.20

203.47ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร 230.37 248.59

4,792.54รวมต�นทุนและค�าใช�จ�าย 5,097.58 4,299.05

962.97กำไรก�อนต�นทุนทางการเง�นและภาษีเง�นได� 688.43 261.06

1.81 0.69

-

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเง�นลงทุนในการร�วมค�า

2.17

-

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น 5.47 3.17

186.37 131.72 49.44ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

กำไรสุทธิ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงจากการค�างบ

  การเง�นเป�นเง�นตราต�างประเทศ

  ขาดทุนจากประมาณตามหลักคณิตศาสตร�
0.35 (0.35)

1.40 -

-

  ประกันภัยจะไม�ถูกบันทึกในส�วนกำไรขาดทุนในภายหลัง

773.03กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 549.08 208.11

774.43 549.43 207.76

ผลการดำเนินงานรวม
หน�วย : ล�านบาท

รายได�จากการบร�การ
       รายได�จากการบร�การถือเป�นส�วนเสร�มให�แก�ธุรกิจหลักของ
บร�ษัทฯ ประกอบด�วย การบร�การล�างอดัภาพ ซ�อมอปุกรณ�ถ�ายภาพ 
บร�การจัดทําสมุดภาพถ�าย (โฟโต�บุ�ค) ภายใต�เคร�่องหมายการค�า 
Image Plus by BIG Camera รวมท้ังการบร�การภาพพ�มพ�และ
อุปกรณ�ต�างๆ จากร�าน Wonder Photo Shop และการบร�การ
ขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ�ถ�ายภาพ (BIG Camera Care) 
ซึง่งานบร�การดงักล�าวรองรบัในทุกสาขา ในป� 2562 บร�ษัทฯมีรายได�
จากงานภาพพ�มพ�เพ��มข�้นร�อยละ 7 จากป�ก�อน แต�เนื่องจากรายได�
จาก BIG Camera Care เป�นส�วนท่ีได�รบัผลกระทบจากรายได�จาก
การขายหลัก จ�งทาํให�ภาพรวมของรายได�จาการบร�การในป�น้ีลดลง
ไปร�อยละ 3

รายได�อื่น
       รายได�อื่นของบร�ษัทฯประกอบด�วยดอกเบี้ยรับจากเง�นฝาก
ธนาคาร เง�นสนับสนุนที่ได�รับจากทางตัวแทนผู�ผลิตสินค�าเพ�่อเป�น
การสนับสนุนกระตุ�นยอดขายและเป�นการสนับสนุนการจดักิจกรรม
ทางการตลาดต�างๆ รายได�อืน่ในป� 2562 ลดลงจากป� 2561 ร�อยละ 32 
ซึ่งเป�นผลจากการที่บร�ษัทฯ ได�รับเง�นสนับสนุนการขายจากผู�ผลิต
อุปกรณ�ถ�ายภาพลดน�อยลง เน่ืองจากการลดปร�มาณการสั่งซื้อ
สินค�าเพ�อ่รักษาระดับปร�มาณสินค�าคงเหลือให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม
ซึ่งรายได�สนับสนุนการกิจกรรมทางการตลาดบางส�วนจะมีการ
กําหนดจากการสัง่ซือ้สินค�าจ�งทาํให�รายได�ในส�วนนีล้ดน�อยลง รวม
ท้ังในป�น้ีทางแบรนด�ผู�ผลิตปรบัเปล่ียนการสนับสนุนในการทํารายการ
ส�งเสร�มการขาย โดยเน�นการทํารายการส�งเสร�มการขายให�แก�ลกูค�า
มากข�้น เพ�่อให�สามารถรักษาระดับอัตราการขายสินค�า



ส�วนแบ�งขาดทุนจากกิจการร�วมค�า
       เป�นส�วนแบ�งขาดทุนจากกิจการร�วมค�าทีบ่ร�ษัทฯย�อยได�เข�าร�วม

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
       ค�าใช�จ�ายในการขายประกอบด�วย ค�าเช�าและค�าบร�การพ�้นที่ใน
การต้ังร�านในศูนย�การค�าชั้นนําของประเทศ ค�าโฆษณา ค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับพนักงานขายรวมถงึค�านายหน�า ค�าใช�จ�ายในการจดักิจกรรม
ทางการตลาดต�างๆ เช�น การจัดกิจกรรม CSR ต�างๆ เป�นต�น โดย
ค�าใช�จ�ายในส�วนนีบ้างส�วนจะแปรผันตามรายได�จากการขายในระหว�าง
ป� 2562 บร�ษัทฯมีค�าใช�จ�ายในการขายจาํนวน 677 ล�านบาท คดิเป�น 
ร�อยละ 15 ของรายได�รวม แต�จากผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง
ทําให�อตัราส�วนค�าใช�จ�ายในการขายต�อรายได�รวมเพ��มข�น้จากป�ก�อน 3 
basis point เน่ืองมาจากร�อยละ 76 ของค�าใช�จ�ายในการขายเป�น
ค�าใช�จ�ายคงท่ีซึง่ประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
และค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานขาย
       ในส�วนของค�าใช�จ�ายในการบร�หารน้ันประกอบไปด�วยค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับพนักงานและค�าใช�จ�ายการบร�หารจัดการท่ัวไป ซึ่งในป� 
2562 มีค�าใช�จ�ายในส�วนน้ีจํานวน 249 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5 
ของรายได�รวม ซึ่งเพ��มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 8 เน่ืองมาจากว�าใน
ระหว�างป�ทางบร�ษัทฯได�พ�จารณาต้ังสํารองค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
จากรายได�ส�งเสร�มการขายค�างรับจากคู�ค�ารายหน่ึง มูลค�ากว�า
สิบล�านบาท เน่ืองจากเป�นรายการทีค่�างมานานพ�จารณาแล�วว�าอาจมี
ความเป�นไปได� ท่ีทางคู�ค�ารายดงักล�าวจะไม�สามารถจ�ายชาํระได� รวม
ท้ังการยุตกิารดาํเนินการในส�วนงานท่ีไม�ก�อให�เกดิกําไรบางส�วนงาน
ซึ่งก�อให�เกิดขาดทุนจากการเลิกดําเนินการรวม 13 ล�านบาท  

       อัตรากําไรขั้นต�นโดยรวมของในป� 2562 ลดลงจากป� 2561 ส�วนหน่ึงเป�นผลจากการทํารายการส�งเสร�มการขายต�างๆร�วมกับทาง
ผู�ผลิตสินค�าและผู�ให�บร�การเคร�อข�าย อย�างต�อเนื่องเพ�่อรักษาระดับอัตราการซื้อสินค�าของผู�บร�โภค 

ต�นทุนการขาย
       ต�นทุนขายประกอบด�วย ต�นทนุสินค�าสําเรจ็รปู และต�นทุนอืน่ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกบัการขายสินค�าโดยตรง รวมท้ังสํารองค�าใช�จ�ายสินค�า
ล�าสมยั หักกลบกับเง�นสนับสนุนส�งเสร�มการขายต�างๆ ท่ีได�รบัจาก
ผู�แทนจําหน�ายในประเทศไทย ต�นทุนขายสินค�าในป� 2562 จํานวน 
3,330 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 79 ของรายได�จากการขาย ซึ่งเพ��ม
ข�น้จากป�ก�อนท่ีมีอตัราร�อยละ 78 เน่ืองจากว�าในระหว�างป�มีการต้ัง
ประมาณค�าเผื่อสินค�าล�าสมัยสูงกว�าป�ก�อน 25 ล�านบาทจากการ
ปรบันโยบายการต้ังค�าเผ่ือสินค�าล�าสมยั รวมท้ังส�วนหน่ึงเกิดจากการ
ท่ีทางบร�ษัทฯทาํรายการส�งเสร�มการขายเพ��มเติมจากทางผู�จาํหน�าย

ต�นทุนบร�การ
       ต�นทนุบร�การประกอบด�วย ค�าเส่ือมราคาเคร�อ่งมือและอปุกรณ�
ค�าวัสดุสิ�นเปลืองท่ีใช�ในการล�างอัดภาพ ต�นทุนค�าซ�อมอุปกรณ�
การถ�ายภาพ ในระหว�างป� 2562 มีต�นทุนบร�การเกิดข�้นรวมท้ังสิ�น 
43 ล�านบาท หร�อร�อยละ 41 ของรายได�จากงานบร�การ ซึ่งเพ��มข�้น
จากป�ก�อนท่ีมีอัตราร�อยละ 33 เนื่องมากจากการท่ีบร�ษัทฯได�เพ��ม
ช�องทางและรปูแบบการบร�การไปยังทุกสาขาทําให�มกีารเพ��มข�น้ของ
ต�นทุนในส�วนของวัสดุและอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องมากข�้น

อัตรากำไรขั้นต�นรวม

25612560 2562

กำไรขั้นต�นจาการขาย 22.32 21.02

กำไรขั้นต�นจาการบร�การ 66.79

กําไรขั้นต�นรวม 27.84

24.32

71.93

31.40

59.31

26.03

หน�วย : ร�อยละ 

ผลการดำเนินงานรวม

ต�นทุนทางการเง�น
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       ต�นทุนทางการเง�นเป�นค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการกู�ยืมเง�นต�างๆ 
เช�น ดอกเบ้ียเง�นกู�ยืมระยะส้ัน และระยะยาว ในป� 2562 บร�ษทัฯ มีค�า
ใช�จ�ายในส�วนนี้ 3 ล�านบาท ซึ่งลดลงจากป�ก�อนเนื่องเกิดจากความ
พยายามในการบร�หารจดัการการกู�ยืมให�อยู�ในระดบัท่ีเหมาะสมรวม
ท้ังการขอลดอัตราดอกเบ้ียจากทางธนาคาร และจากการท่ีมีการ
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป�นระยะๆในระหว�างป� 2562

ภาษีเง�นได�
       ภาษเีง�นได�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�นิติบุคคลและผลต�างชัว่คราว
ของภาษีเง�นได�ทางบัญชโีดยในป�น้ีบร�ษัทฯมีค�าใช�จ�ายลดลงตามกําไร 
โดยมีอัตราต�อกําไรก�อนภาษีที่ร�อยละ 19 

กำไรสุทธิ
       กําไรสุทธใินป� 2562 จาํนวน 208 ล�านบาทลดลง จากป� 2561 
ร�อยละ 62 ซึง่เป�นผลโดยตรงจากการลดลงของรายได�รวมของบร�ษัทฯ

ทุนเพ�อ่ทําธรุกจิค�าปลีกอปุกรณ�ถ�ายภาพทีป่ระเทศเว�ยดนาม โดยได�
เร��มดําเนนิการสาขาแรกท่ีเมืองโฮจ�มินท� ภายใต�ชือ่ร�าน BIG Camera 
by Digiworld Hanoi เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2561 ซึง่เน่ืองจากการ
ตัดสินใจยุติการร�วมทุนจากผลของกลยุทธ�การบร�หารท่ีไม�สอดคล�อง
กัน ทําให�ในระหว�างป�ทางบร�ษัทรับรู�ส�วนแบ�งขาดทนุเพ�ยง 7 แสนบาท
โดยบร�ษัทฯได�ขายคืนเง�นลงทุนให�แก�ผู�ร�วมทุนชาวเว�ยดนามโดยใช�
มูลค�าทางบญัชขีองบร�ษัทร�วมทนุ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2562 เป�น
เกณฑ�ในการกําหนดราคาซื้อขาย 



ฐานะทางการเง�น

68%

2017 2018 2019

9% (294)

7% (213)

4% (129)

63% (1,952)

10% (297)

7% (206)

8% (239)

11% (325)

4% (131)

65% (1,965)

9% (264)

3% (100)

12% (313)

8% (200)

5% (131)

66% (1,681)

7% (173)

2% (49)

-2% -16%

3,091 3,024 2,548

สินทรัพย�อื่น

สินค�าคงเหลือ

ลูกหนี้

เง�นสด

อาคารและอุปกรณ�

เง�นฝากมีภาระค้ำประกัน

68%

2017 2018 2019

38% (1,177)

47% (1,451)

12% (353)

3% (106)

27% (819)

51% (1,541)

12% (353)

3% (85)
7% (226)

26% (672)

58% (1,463)

14% (353)

2% (59)

-2% -16%

3,091 3,024 2,548

กำไรสะสม/และส�วนปรับปรุงอื่น

หนี้สินที่ไม�มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เจ�าหนี้การค�า

ทุนจดทะเบียน

48



สินทรัพย�

       สินทรัพย�รวมของบร�ษัทฯ ในระหว�างป� 2560 ถึง ป� 2562 มี
จาํนวน 3,091 ล�าน บาท 3,024 ล�านบาท และ 2,548 ล�านบาท ตาม
ลําดับ โดยจากการท่ีบร�ษัทฯดําเนินธุรกิจค�าปลีก ท่ีมีร�านในการ
จัดจําหน�ายมากกว�า 200 ร�านทั่วประเทศจ�งทําให� ร�อยละ 66 ของ
สินทรพัย�รวมเป�น สินค�าท่ีมีไว�เพ�อ่รองรบัความต�องการท่ีหลากหลาย
ของผู�บร�โภค โดยในป� 2562 มีสินทรัพย�รวมลดลงร�อยละ 16 จาก
ความพยายามในการบร�หารจดัการสินค�าคงเหลือให�อยู�ในปร�มาณ
ที่เหมาะสมมากข�้นกว�าเดิม ซึ่งลดลงไป 283 ล�านบาท
       เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด คงเหลือจาํนวน 49 ล�านบาท
ลดลงจากป� 2561 ซึ่งมีจํานวน 100 ล�านบาท ซึ่งส�วนหน่ึงเป�นผล
มาจากการจ�ายชาํระค�าสินค�าให�แก�คู�ค�าและจ�ายคนืเง�นกู�ยืมระยะส้ัน
ในระหว�างป�
       ลูกหนี้การค�าและลูกหน้ีอื่นประกอบด�วยลูกหน้ีจากการขาย
สินค�าซึง่ส�วนใหญ�เป�นธนาคารเจ�าของเคร�อ่งรดูบตัรเครดติ จาํนวน
ร�อยละ 10 รายได�ส�งเสร�มการขายค�างรับจากทางคู�ค�าร�อยละ 81
อีกร�อยละ 9 เป�นค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�าและลูกหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงมียอด
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนรวม 173 ล�านบาทลดลงจากป�
ก�อนประมาณ 91 ล�านบาท โดยส�วนท่ีลดลงเป�นรายได�ส�งเสร�มการ
ขายค�างรบัจากทางคู�ค�าสืบเนือ่งจากการทีบ่ร�ษัทฯ มีรายได�ในส�วน
นี้ลดน�อยลง
       สินค�าคงเหลือถือเป�นสินทรัพย�หลักของบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯมีสินค�าคงเหลือจํานวนท้ังหมด 1,681 
ล�านบาทหร�อคดิเป�นร�อยละ 66 ของสินทรพัย� ซึง่เป�นไปตามลักษณะ
ธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องมีการส่ังซื้อสินค�าเพ�่อรองรับการขายในทุกๆ 
สาขาโดยเฉล่ียแล�วในร�านหน่ึงๆ ของบร�ษัทฯจะมีสินค�ามูลค�ารวม
ประมาณ 7 ล�านบาท ท้ังน้ีท้ังน้ันข�้นอยู�กับขนาดของร�านรวมท้ัง
สถานที่ตั้ง อีกทั้งสินค�าที่นําไปตั้งขายในแต�ละร�านก็อาจมีประเภทที่
แตกต�างกันตามความต�องการของลูกค�าที่หลากหลายในแต�ละเขต
และภมิูภาค โดยรวมสนิค�าคงเหลือลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 14 หร�อ
เป�นจาํนวน 283 ล�านบาทซึง่เป�นผลจากการบร�หารจดัการปร�มาณ
สินค�าคงเหลือให�อยู�ในเกณฑ�ท่ีดีข�้นกว�าป�ก�อน รวมท้ังเป�นผลจาก
การลดปร�มาณการขายสินค�ากลุ�มโทรศพัท�เคล่ือนท่ีลงเหลือเพ�ยง
การจดัจาํหน�ายผ�านร�าน AIS และ Telewiz ท้ังน้ีทัง้นัน้สินค�าท่ีทาง
บร�ษัทฯนําเข�ามาขายเกือบทั้งหมดเป�นการสั่งซื้อมาจากทางผู�ผลิต
หร�อผู�แทนจําหน�ายชั้นนําในประเทศซึ่งได�รับสิทธิในการขายอย�าง
ถูกต�อง รวมถึงมีการรับประกันคุณภาพจากทางผู�ผลิตและผู�แทน
จําหน�ายทําให�สินค�าของบร�ษัทฯได�รับความน�าเชื่อถือจากผู�บร�โภค
เป�นอย�างดี
       เง�นฝากที่มีภาระคํ้าประกันเง�นฝากระยะยาวกับทางสถาบัน
การเง�น เพ�อ่ใช�ในการคํา้ประกันวงเง�นสินเชือ่ท่ีนํามาใช�หมุนเว�ยนใน
ธรุกิจ และการออกหนังสือคํา้ประกนั (Bank Guarantee) ต�างๆ ซึง่ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 131 ล�านบาท เท�ากันกับป�ก�อน
       

 

หนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

       ณ 31 ธันวาคม 2562 หน้ีสินรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย
มีมูลค�ารวม 732 ล�านบาทลดลงจากป�ก�อนจํานวน 398 ล�านบาท 
จากการจ�ายชาํระคนืเง�นกู�ยืมระยะส้ันทีนํ่ามาใช�หมุนเว�ยนในกจิการ 
หนี้สินของบร�ษัทประกอบด�วยทั้ง
       เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น ร�อยละ 88 ของเจ�าหน้ีการค�า
และเจ�าหนี้อื่นเป�นเจ�าหน้ีการค�าจากการซื้อสินค�ามาเพ�่อขายโดย
เฉล่ียแล�วมีระยะเวลาในการจ�ายชาํระคนืประมาณ 60-180 วนั ส�วน
ท่ีเหลือเป�นค�าใช�จ�ายค�างจ�ายซึ่งประกอบไปด�วย ค�าเช�า ค�าบร�การ 
ค�าสาธารณูปโภคต�างๆ
       หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ประกอบด�วยหน้ีสินจากสัญญาเช�า
ทางการเง�น ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน
2 ล�านบาท 
       หนี้สินที่ไม�มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด�วยภาษีเง�นได�นิติบุคคล
ค�างจ�าย ภาษีมูลค�าเพ��มค�างจ�าย และหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน 

       ส�วนของผู�ถอืหุ�นของบร�ษัทฯและบร�ษัทย�อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีจาํนวน 1,816 ล�านบาท ลดลงจาํนวน 79 ล�านบาทหร�อคดิ
เป�นร�อยละ 4 จากป�ก�อน เป�นผลจากการจ�ายเง�นป�นผลประจําป� 
2561 ในระหว�างป� 2562 จาํนวน 282 ล�านบาท ในขณะทีก่าํไรสุทธิ
สําหรับป� 2562 มีเพ�ยง 208 ล�านบาท

       อาคารและอปุกรณ�ของบร�ษทัฯประกอบด�วย สิ�งปลูกสร�างท่ีใช�
สําหรับเป�นที่พักให�แก�พนักงานขายจากสาขาต�างๆ ที่หมุนเว�ยนเข�า
มาอบรมทีสํ่านกังานใหญ�เป�นประจาํตลอดท้ังป� เคร�อ่งตกแต�งสํานักงาน
และสาขา ยานพาหนะเคร�อ่งล�างอดัภาพ คอมพ�วเตอร�และอปุกรณ�
สํานักงาน ซึ่งมีมูลค�าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท�ากับ 
200 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจํานวน 38 ล�านบาทตามการเสื่อม
ราคา และจากการลดสาขาจํานวน 67 สาขาในระหว�างป�
       สินทรพัย�อืน่ประกอบด�วย สทิธิการเช�ารอตดับัญช ีสินทรพัย�
ภาษีเง�นได�รอตัดบัญชี เง�นประกันต�างๆท่ีเก่ียวกับการเช�าสถาน
ประกอบการของสาขา 
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       กระแสเง�นสดจากกจิกรรมดําเนนิการ จาํนวน 511 ล�านบาท 
ซึ่งเพ��มข�้นจากป�ก�อนเท�าตัว จากการลดปร�มาณการซื้อสินค�าเพ�่อ
รักษาระดับปร�มาณสินค�าคงเหลือให�ดีกว�าป�ก�อน
       กระแสเง�นสดใช�ไปในกิจกรรมลงทนุ จาํนวน 56 ล�านบาทในป� 
2562 เกือบท้ังหมดเป�นการลงทุนในส�วนของเคร�อ่งพ�มพ�ภาพ เพ�อ่
เป�นการขยายงานบร�การภาพพ�มพ�ครบวงจรให�ครอบคลมุทุกสาขา

       อัตรากําไรขั้นต�น โดยรวมของในป� 2562  ลดลงจากป� 2561 
เล็กน�อยส�วนหน่ึงเป�นผลจากการทาํรายการส�งเสร�มการขายต�างๆ
ร�วมกับทางผู�ผลิตสินค�าและผู�ให�บร�การเคร�อข�ายเพ�่อรักษาระดับ
อัตราการซื้อสินค�าของผู�บร�โภค
       อตัรากําไรสทุธ ิในป� 2562 ลดลงจากป� 2561 จาํนวน 5 basis 
point หร�อร�อยละ 52 เป�นผลมาจากอตัรากาํไรขัน้ต�นท่ีลดลง รวม
ท้ังการค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�เป�นค�าใช�จ�ายคงท่ีส�งผลให�มีอัตรากําไร
สุทธิลดลงมากกว�าการลดลงของรายได�รวม 

กระแสเง�นสด

2561 2562

เง�นสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 250.70 511.27

เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน (120.81)

เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น (235.73)

(56.26)

(506.29)

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดลดลง (105.84) (51.28)

หน�วย : ล�านบาท

กระแสเง�นสด

อัตราส�วนทางการเง�นที่สำคัญ

25612560 2562

อัตตรากำไรขั้นต�น 27.84

อัตรากำไรสุทธิ 9.50

กำไรต�อหุ�น 0.16

0.60

0.54

31.40

13.46

0.22

0.71

0.51

%

%

บาท

เท�า

บาท

26.03

4.56

0.06

0.40

0.51

อัตราส�วนหนี้สินต�อทุน

มูลค�าทางบัญชีต�อหุ�น (BVPS)

อัตราส�วนทางการเง�นที่สำคัญ

       กระแสเง�นสดใช�ไปในกจิกรรมจดัหาเง�น จาํนวน 506 ล�านบาท 
ซึ่งเป�นการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�หุ�นตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ
ประจาํป� 2562 และการจ�ายชาํระคนืเง�นกู�ยืมระยะส้ันแก�สถาบันการเง�น

       อัตราส�วนหนี้สินต�อทุน ในป�ที่ผ�านมาบร�ษัทฯยังคงนโยบายที่
จะใช�แหล�งเง�นทุนภายในกิจการเป�นหลักในการใช�จ�ายเพ�่อลดอัตรา
การกู�ยืมรวมทั้งเพ�่อลดอัตราดอกเบี้ย โดยร�อยละ 99 ของหน้ีสินที่
บร�ษัทมีเป�นหน้ีสินท่ีไม�มีภาระดอกเบีย้ ได�แก�เจ�าหน้ีการค�า และค�าใช�
จ�ายค�างจ�าย
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ข�อมูลสำคัญทางการเง�นและรายงานของผู�สอบบัญชีอนุญาต

       เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

       ข�าพเจ�าขอให�สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเง�นที ่30.4 เก่ียวกับการท่ีบร�ษัทฯได�รบัหมายศาลเก่ียวกับการคํา้ประกันสัญญาเบิกเง�น
เกินบัญชีกับเจ�าหนี้ธนาคาร ท้ังนี้ ข�าพเจ�ามิได�แสดงความเห็นอย�างมีเง�่อนไขต�อกรณีน้ีแต�อย�างใด

ข�อมูลและเหตุการณ�ที่เน�น

       เร�่องสําคัญในการตรวจสอบคือเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพ�นิจเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบ
การเง�นสําหรบังวดป�จจ�บนั ข�าพเจ�าได�นําเร�อ่งเหล�าน้ีมาพ�จารณาในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข�าพเจ�า ทั้งนี้ ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสําหรับเร�่องเหล�านี้
       ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบท่ีได�กล�าวไว�ในวรรคความรบัผดิชอบของผู�สอบบัญชตี�อการตรวจสอบงบการเง�นในรายงาน
ของข�าพเจ�า ซึ่งได�รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร�่องเหล�าน้ีด�วยการปฏิบัติงานของข�าพเจ�าได�รวมว�ธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ�่อ
ตอบสนองต�อการประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเทจ็จร�งอนัเป�นสาระสําคญัในงบการเง�น ผลของว�ธีการตรวจสอบของ
ข�าพเจ�า ซึ่งได�รวมว�ธีการตรวจสอบสําหรับเร�่องเหล�าน้ีด�วยได�ใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นโดยรวมเร�่อง
สําคัญในการตรวจสอบพร�อมว�ธีการตรวจสอบสําหรับแต�ละเร�่องมีดังต�อไปนี้
        การรับรู�รายได�จากการขายสินค�า       
        รายได�จากการขายสินค�าถอืเป�นรายการบัญชท่ีีสําคญัยิ�งรายการหนึง่ของบร�ษัทฯ เน่ืองจากจาํนวนรายได�ทีบั่นทกึในบัญชจีะส�งผลกระทบ
โดยตรงต�อผลกําไรขาดทุนประจําป�ของบร�ษัทฯ ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจค�าปลีกของบร�ษัทฯท่ีมีสาขาอยู�เป�นจํานวนมาก 
ดงันัน้ จ�งมคีวามเส่ียงเก่ียวกับมูลค�าและระยะเวลาในการรบัรู�รายได� ด�วยเหตุน้ีข�าพเจ�าจ�งให�ความสาํคญัเป�นพ�เศษกบัการรบัรู�รายได�จาก
การขายสินค�าของบร�ษัทฯ

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ

       ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผู�สอบบัญชตี�อการตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอสิระจากกลุ�มบร�ษัทตามข�อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู�ประกอบว�ชาชพีบัญชทีีกํ่าหนดโดยสภาว�ชาชพีบัญชใีนส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�น และข�าพเจ�าได�ปฏบัิตติามข�อกําหนด
ด�านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข�อกําหนดนั้นด�วย ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�
เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

       ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นรวมของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย (กลุ�มบร�ษัท) ซึ่งประกอบ
ด�วยงบแสดงฐานะการเง�นรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถอืหุ�นรวมและ
งบกระแสเง�นสดรวม สําหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
และได�ตรวจสอบ งบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ด�วยเช�นกัน
       ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเง�นข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเง�น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการดําเนนิงานและกระแสเง�นสด สําหรบัป�สิ�นสุด
วนัเดยีวกนัของบร�ษทั บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบร�ษทัย�อย และเฉพาะของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

ความเห็น
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       ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐาน  การรายงานทางการเง�น 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บร�หารพ�จารณาว�าจําเป�นเพ�่อให�สามารถจัดทํางบการเง�นที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัด
ต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ในการจัดทํางบการเง�น ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ�มบร�ษัทในการดาํเนินงานต�อเน่ือง เป�ดเผยเร�อ่งท่ีเกีย่วกบัการดําเนินงานต�อเน่ืองในกรณีท่ีมเีร�อ่งดังกล�าว และการใช�
เกณฑ�การบัญชสํีาหรบักิจการทีดํ่าเนนิงานต�อเนือ่งเว�นแต�ผู�บร�หารมคีวามต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�มบร�ษัทหร�อหยุดดําเนินงานหร�อไม�สามารถดาํเนิน
งานต�อเน่ืองอกีต�อไปได� ผู�มหีน�าท่ีในการกํากับดแูลมีหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัท

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลต�องบการเง�น

       ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข�อมูลท่ีรวมอยู�ในรายงานประจําป�ของกลุ�มบร�ษัท (แต�ไม�รวมถึงงบการเง�นและราย
งานของผู�สอบบัญชีที่แสดงอยู�ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว�าจะถูกจัดเตร�ยมให�กับข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้ความเห็น
ของข�าพเจ�าต�องบการเง�นไม�ครอบคลมุถงึข�อมูลอืน่และข�าพเจ�าไม�ได�ให�ข�อสรปุในลักษณะการให�ความเชือ่ม่ันในรปูแบบใดๆต�อข�อมูลอืน่น้ัน 
ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเง�นคือ การอ�านและพ�จารณาว�าข�อมูลอื่นน้ัน  มีความขัดแย�งท่ีมีสาระ
สําคญักับงบการเง�นหร�อกับความรู�ที่ได�รบัจากการตรวจสอบของข�าพเจ�าหร�อไม� หร�อปรากฏว�าข�อมูลอืน่แสดงขดัต�อข�อเทจ็จร�งอนัเป�นสาระ
สําคญัหร�อไม� เมือ่ข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจาํป�ของกลุ�มบร�ษทัตามท่ีกล�าวข�างต�น และหากสรปุได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเทจ็จร�ง
อันเป�นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าจะสื่อสารเร�่องดังกล�าวกับผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลทราบเพ�่อให�มี การดําเนินการแก�ไขที่เหมาะสมต�อไป
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ข�อมูลอื่น

      
      ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบการรบัรู�รายได�ของบร�ษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบร�ษัทฯ ทีเ่ก่ียวข�องกับวงจร
รายได�โดยการสอบถามผู�รบัผิดชอบ ทาํความเข�าใจ และเลือกตัวอย�างมาสุ�มทดสอบการปฏบัิติตามการควบคมุท่ีบร�ษทัฯออกแบบไว� และ
ข�าพเจ�าได�สุ�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกดิข�น้ในระหว�างป� และช�วงใกล�สิ�นรอบระยะเวลาบัญช ีรวมถงึว�เคราะห�เปร�ยบเทียบ
ข�อมูลบัญชีรายได�จากการขายสินค�าเพ�่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข�้นของรายการขาย
       การรับรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย       
       ข�าพเจ�าให�ความสนใจในการตรวจสอบการรบัรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายของบร�ษัทฯ เน่ืองจากบร�ษทัฯได�รบัรายได�
จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายจากผู�ขายสินค�าจาํนวนหลายราย โดยลักษณะของการส�งเสร�มการขายท่ีได�รบัจากผู�ขายสินค�าน้ัน
มีหลายรปูแบบ ประกอบกับเง�อ่นไขในการให�การสนับสนุน  เพ�อ่ส�งเสร�มการขายและว�ธีการคาํนวณของผู�ขายสินค�าแต�ละรายมีความแตกต�าง
กันค�อนข�างมาก ดังน้ัน จ�งมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลค�าและระยะในเวลาการรับรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
       ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบการรบัรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายของบร�ษัทฯโดยการสุ�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายท่ีเกิดข�น้ในระหว�างป� เช�น บันทึกข�อตกลงเก่ียวกับการส�งเสร�มการขายระหว�างบร�ษัทฯกับผู�ขาย
สินค�าแต�ละราย หนังสอืยืนยันยอดรายได�จากการส�งเสร�มการขายระหว�างบร�ษัทฯและผู�ขายสินค�าแต�ละราย ใบลดหน้ีท่ีออกโดยผู�ขายสินค�า
แต�ละราย รวมถึงเอกสารการ รับเง�นสําหรับรายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายที่บันทึกอยู�ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีตรวจสอบ 
และข�าพเจ�าได�ว�เคราะห�เปร�ยบเทียบข�อมูลบัญชีรายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายเพ�่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของ
รายการรายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
       ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�า       
       การประมาณมูลค�าสุทธิท่ีคาดว�าจะได�รับของสินค�าคงเหลือตามท่ีเป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 10 จําเป�นต�องอาศัย
ดลุยพ�นิจของฝ�ายบร�หารค�อนข�างมาก ประกอบกับสินค�าคงเหลือของบร�ษทัฯส�วนใหญ�เป�นสินค�าประเภทเทคโนโลยี ซึง่โดยท่ัวไปจะล�าสมัย
เร็วกว�าสินค�าประเภทอื่น ซึ่งอาจทําให�เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค�าของค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ
       ข�าพเจ�าได�ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบร�ษัทฯท่ีเก่ียวข�องกับการประเมนิค�าเผ่ือการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลอื
โดยการสอบถามผู�รับผิดชอบท่ีเก่ียวข�อง ทําความเข�าใจและเลือกตัวอย�างมาสุ�มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บร�ษัทฯออกแบบไว� 
และได�ประเมินว�ธีการและข�อสมมติท่ีฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯใช�ในการพ�จารณาค�าเผือ่การลดลงของมลูค�าสินค�าคงเหลอืโดยทาํความเข�าใจ
เกณฑ�ท่ีใช�ในการพ�จารณาค�าเผ่ือ การลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ รวมถงึสอบทานความสม่ําเสมอในการใช�เกณฑ�ดงักล�าว และว�เคราะห�
เปร�ยบเทียบข�อมูลอายขุองสนิค�าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค�าคงเหลอืเพ�อ่ระบุถงึกลุ�มสินค�าทีมี่ข�อบ�งชีว้�ามกีารหมุนเว�ยนท่ีช�ากว�า
ปกติ นอกจากนี ้ข�าพเจ�าได�ว�เคราะห�เปร�ยบเทียบจาํนวนเง�นสุทธิท่ีกิจการได�รบัจาก  การขายสินค�าภายหลังวนัท่ีในงบการเง�นกับราคาทนุ
ของสินค�าคงเหลือแต�ละกลุ�มสินค�า



       การตรวจสอบของข�าพเจ�ามวีตัถปุระสงค�เพ�อ่ให�ได�ความเชือ่ม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมลูที่
ขดัต�อข�อเทจ็จร�งอนัเป�นสาระสําคญัหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด  และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชซีึง่รวมความเหน็
ของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชือ่มัน่อย�างสมเหตุสมผล คอืความเชือ่มัน่ในระดบัสูงแต�ไม�ได�เป�นการรบัประกนัว�าการปฏบิติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี  จะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสําคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจ
เกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผดิพลาดและถอืว�ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ�อย�างสมเหตุสมผลได�ว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเทจ็จร�งแต�ละรายการ
หร�อทกุรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกจิของผู�ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นเหล�าน้ีในการตรวจสอบของข�าพเจ�า
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบว�ชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข�าพเจ�าได�
ปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ด�วย
       - ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมกีารแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเท็จจร�งอนัเป�นสาระสําคญัในงบการเง�น ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อ
ข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามว�ธกีารตรวจสอบเพ�อ่ตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการสอบบัญชท่ีีเพ�ยงพอ
และเหมาะสมเพ�อ่เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลทีข่ดัต�อข�อเท็จจร�งอนัเป�นสาระสําคญัซึง่เป�นผลมา
จากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจร�ตอาจเก่ียวกับการสมรู�ร�วมคดิการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
       - ทําความเข�าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข�องกบัการตรวจสอบ เพ�อ่ออกแบบว�ธีการตรวจสอบให�เหมาะสมกบัสถานการณ� 
แต�ไม�ใช�เพ�่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ�มบร�ษัท
       - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่�บร�หารใช�และความสมเหตสุมผลของประมาณการ ทางบัญชแีละการเป�ดเผยข�อมูล
ที่เกี่ยวข�องที่ผู�บร�หารจัดทํา
       - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หาร และสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชท่ีีได�รบัว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมนัียสําคญั
ต�อความสามารถของกลุ�มบร�ษัทในการดําเนินงานต�อเน่ืองหร�อไม� หากข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าจะ
ต�องให�ข�อสังเกตไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชขีองข�าพเจ�าถงึการเป�ดเผยข�อมูลทีเ่กีย่วข�องในงบการเง�น หร�อหากเห็นว�าการเป�ดเผยดงักล�าว
ไม�เพ�ยงพอ ข�าพเจ�าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไปข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับจนถึงวันท่ีในรายงาน
ของผู�สอบบัญชขีองข�าพเจ�า อย�างไรก็ตามเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กลุ�มบร�ษัทต�องหยุดการดาํเนินงานต�อเน่ืองได�
       - ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเน้ือหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถงึการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนประเมนิว�างบการเง�นแสดง
รายการและเหตุการณ�ท่ีเกิดข�้นโดยถูกต�องตามท่ีควรหร�อไม�
       - รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย�างเพ�ยงพอเก่ียวกบัข�อมลูทางการเง�นของกิจการหร�อของกิจกรรมทางธรุกจิภาย
ในกลุ�มบร�ษัทเพ�อ่แสดงความเห็นต�องบการเง�นรวม ข�าพเจ�ารบัผิดชอบต�อการกําหนดแนวทาง การควบคมุดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบ
กลุ�มบร�ษัท ข�าพเจ�าเป�นผู�รบัผิดชอบแต�เพ�ยงผู�เดยีวต�อความเห็นของข�าพเจ�า
       ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลในเร�่องต�างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� 
ประเดน็ท่ีมนัียสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการ
ตรวจสอบของข�าพเจ�าข�าพเจ�าได�ให�คาํรบัรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดแูลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัตติามข�อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข�องกบั
ความเป�นอสิระและได�ส่ือสารกับผู�มหีน�าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกับความสัมพนัธ�ทัง้หมดตลอดจนเร�อ่งอืน่ ซึง่ข�าพเจ�าเชือ่ว�ามีเหตุผลท่ีบุคคล
ภายนอกอาจพ�จารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการที่ข�าพเจ�าใช�เพ�่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ
       จากเร�่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแล ข�าพเจ�าได�พ�จารณาเร�่องต�างๆที่มีนัยสําคัญที่สุด  ในการตรวจสอบงบการ
เง�นในงวดป�จจ�บันและกําหนดเป�นเร�อ่งสาํคญัในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบายเร�อ่งเหล�าน้ีไว�ในรายงานของผู�สอบบัญช ีเว�นแต�กฎหมายหร�อ
ข�อบังคบัไม�ให�เป�ดเผยเร�อ่งดังกล�าวต�อสาธารณะหร�อ ในสถานการณ�ท่ียากที่จะเกิดข�้น ข�าพเจ�าพ�จารณาว�าไม�ควรสื่อสารเร�่องดงักล�าว
ในรายงานของข�าพเจ�า เพราะการกระทําดงักล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน� 
ท่ีผู�มีส�วนได�เสียสาธารณะจะได�จากการส่ือสารดงักล�าว

       ข�าพเจ�าเป�นผู�รบัผิดชอบงานสอบบัญชแีละการนําเสนอรายงานฉบับนี้
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ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น

ปร�ชา อรณุนารา
ผู�สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บร�ษัท สํานักงาน อวีาย จาํกัด
กรงุเทพฯ: 19 กมุภาพนัธ� 2563



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562หมายเหตุ 2561

สินทรัพย�
สินทรัพย�หมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
สินค�าคงเหลือ
สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
เง�นลงทุนในการร�วมค�า
อาคารและอุปกรณ�
สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
สิทธิการเช�า
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย�

86,378,432

264,439,565

1,964,704,444

4,653,017

2,320,175,458

131,175,000

44,999,865

-

226,319,593

43,988,785

70,664,830

40,231,446

149,590,093

706,969,612

3,027,145,070

35,254,702

164,054,086

1,681,317,142

3,963,855

1,884,589,785

131,175,000

37,399,270

-

191,526,347

40,771,219

63,603,591

54,825,942

148,638,985

667,940,354

2,552,530,139

100,436,774

264,448,515

1,964,822,493

5,278,620

2,335,026,402

131,175,000

-

 14,268,610

238,782,405

43,988,785

70,664,830

40,231,446

150,750,476

689,861,552

3,024,887,954

49,155,134

173,263,023

1,681,469,284

4,834,224

1,908,721,665

131,175,000

-

-

200,301,994

41,464,219

63,603,591

53,305,823

149,668,003

639,518,630

2,548,240,295

8

9

10

11

12

13

14

15

16

25

17

หน�วย :บาท

งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

18
19

20

20
21

22

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562หมายเหตุ 2561

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
หนี้สินหมุนเว�ยน
เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการ
  เง�นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�
ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไม�หมุนเว�ยน
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น - สุทธิจาก
  ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�
สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนเร�อนหุ�น
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน�ายและชำระ
  เต็มมูลค�าแล�ว หุ�นสามัญ 3,528,878,800 
  หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.10 บาท
กำไรสะสม
  จัดสรรแล�ว - สำรองตามกฎหมาย
  ยังไม�ได�จัดสรร
องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น
รวมส�วนของผู�ถือหุ�น
รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

55

223,688,903
819,348,969

730,479
41,261,767
20,914,186

1,105,944,304

1,562,282
23,041,816
24,604,098

1,130,548,402

352,887,880

35,288,788
1,506,508,331

(345,447)
1,894,339,552
3,024,887,954

-
671,923,068

795,359
14,493,215
10,811,755

698,023,397

766,922
33,617,828
34,384,750

732,408,147

352,887,880

35,288,788
1,427,655,480

-
1,815,832,148
2,548,240,295

-
670,929,394

795,359
14,493,215
10,779,483

696,997,451

766,922
33,208,294
33,975,216

730,972,667

352,887,880

35,288,788
1,433,380,804

-
1,821,557,472
2,552,530,139

223,688,903
816,879,627

730,479
41,261,767
20,833,819

1,103,394,595

1,562,282
22,750,751
24,313,033

1,127,707,628

352,887,880

35,288,788
1,511,260,774

-
1,899,437,442
3,027,145,070

หน�วย :บาท



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

56

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562หมายเหตุ 2561

กำไรขาดทุน
รายได�
รายได�จากการขาย
รายได�จากการให�บร�การ
รายได�อื่น
รวมรายได�
ค�าใช�จ�าย
ต�นทุนขาย
ต�นทุนการให�บร�การ
ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจำหน�าย
ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร
รวมค�าใช�จ�าย
กำไรก�อนส�วนแบ�งขาดทุนจากเง�นลงทุน
  ในการร�วมค�าค�าใช�จ�ายทางการเง�นและค�าใช�
  จ�ายภาษีเง�นได�
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเง�นลงทุนในการร�วมค�า
กำไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเง�นและค�าใช�
จ�ายภาษีเง�นได�
ค�าใช�จ�ายทางการเง�น
กำไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�
กำไรสำหรับป� 

4,216,896,200
105,098,938
238,115,831

4,560,110,969

3,330,493,180
42,775,479

677,198,386
248,587,181

4,299,054,226

261,056,743
(689,017)

260,367,726
(3,167,520)

257,200,206
(49,439,305)
207,760,901

4,216,896,200
104,655,292
239,181,039

4,560,732,531

3,330,493,180
43,289,169

677,197,412
249,932,393

4,300,912,154

259,820,377
-

259,820,377
(3,167,409)

256,652,968
(47,919,186)
208,733,782

5,328,484,996
107,883,084
349,639,751

5,786,007,831

4,139,426,401
35,834,842

691,947,857
230,372,178

5,097,581,278

688,426,553
(1,809,223)

686,617,330
(5,466,778)

681,150,552
(131,720,840)

549,429,712

23

13

25

5,328,484,996
107,836,221
351,074,822

5,787,396,039

4,139,426,401
40,010,928

691,683,129
228,254,848

5,099,375,306

688,020,733
-

688,020,733
(5,466,760)

682,553,973
(131,720,840)

550,833,133

หน�วย :บาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562หมายเหตุ 2561

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส�วนของกำไร
 หร�อขาดทุนในภายหลัง
ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
 แปลงค�างบการเง�นที่เป�นเง�นตราต�างประเทศของการร�วมค�า
  - สุทธิจากภาษีเง�นได�
รายการที่จะถูกบันทึกในส�วนของกำไรหร�อ
 ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเง�นได�
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
กำไรต�อหุ�น 
กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน

345,447

345,447
345,447

208,106,348

0.06
26

(345,447)

(345,447)
(345,447)

549,084,265

0.16

-

-
-

208,733,782

0.06

57

-

-
-

550,833,133

0.16

หน�วย :บาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

1,419,181,885

550,833,133

-

550,833,133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (458,754,244)

1,511,260,774

1,511,260,774

(4,303,448)

1,506,957,326

208,733,782

-

208,733,782

(282,310,304)

1,433,380,804



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

องค�ประกอบอื่นของ
ส�วนของผู�ถือหุ�น

งบการเง�นรวม

กำไรสะสม
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเร�อนหุ�นที่
ออก

และชำระแล�ว

ผลต�างจากการ
แปลงค�างบการ
เง�นที่เป�นเง�นตรา
ต�างประเทศของ

การรวมค�า

รวมองค�
ประกอบอื่น
ของส�วนของ

ผู�ถือหุ�น

จัดสรรแล�ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป� 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

เง�นป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

  บัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงาน

  ทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป� 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

เง�นป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

352,887,880

-

-

-

-

352,887,880

352,887,880

-

352,887,880

-

-

-

-

352,887,880

35,288,788

-

-

-

-

35,288,788

35,288,788

-

35,288,788

-

-

-

-

35,288,788

1,415,832,863

549,429,712

-

549,429,712

(458,754,244)

1,506,508,331

1,506,508,331

(4,303,448)

1,502,204,883

207,760,901

-

207,760,901

(282,310,304)

1,427,655,480

1,804,009,531

549,429,712

(345,447)

549,084,265

(458,754,244)

1,894,339,552

1,894,339,552

(4,303,448)

1,890,036,104

207,760,901

345,447

208,106,348

(282,310,304)

1,815,832,148

-

-

(345,447)

(345,447)

-

(345,447)

(345,447)

-

(345,447)

-

345,447

345,447

-

-

-

-

(345,447)

(345,447)

-

(345,447)

(345,447)

-

(345,447)

-

345,447

345,447

-

-

ยังไม� ได�
จัดสรร

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

หน�วย :บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

1,419,181,885

550,833,133

-

550,833,133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (458,754,244)

1,511,260,774

1,511,260,774

(4,303,448)

1,506,957,326

208,733,782

-

208,733,782

(282,310,304)

1,433,380,804

58



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กำไรสะสมทุนเร�อนหุ�นที่
ออก

และชำระแล�ว

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�นจัดสรรแล�ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป�
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป� 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
เง�นป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
  เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�
  มาถือปฏิบัติ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
กำไรสำหรับป�
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป� 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
เง�นป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,807,358,553

550,833,133

-

550,833,133

(458,754,244)

1,899,437,442

1,899,437,442

(4,303,448)

1,895,133,994

208,733,782

-

208,733,782

(282,310,304)

1,821,557,472

1,419,181,885

550,833,133

-

550,833,133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (458,754,244)

1,511,260,774

1,511,260,774

(4,303,448)

1,506,957,326

208,733,782

-

208,733,782

(282,310,304)

1,433,380,804

35,288,788

-

-

-

-

35,288,788

35,288,788

-

35,288,788

-

-

-

-

35,288,788

352,887,880

-

-

-

-

352,887,880

352,887,880

-

352,887,880

-

-

-

-

352,887,880

59

ยังไม�ได�จัดสรร

หน�วย :บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้



บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก�อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรก�อนภาษี
   เป�นเง�นสดรับ (จ�าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
   ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
   ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   การปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือ
      เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ 
   ตัดจำหน�ายภาษีเง�นได�หัก ณ ที่จ�าย
   ค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
   ค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นลงทุนในกิจการร�วมค�า
   ค�าเผื่อการด�อยค�าของอุปกรณ�
   ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�ไม�มีตัวตน (โอนกลับ)
   กำไรจากการจำหน�ายอุปกรณ�
   ขาดทุนจากการตัดจำหน�ายอุปกรณ�
   ส�วนแบ�งขาดทุนจากเง�นลงทุนในการร�วมค�า
   ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุนในกิจการร�วมค�า
   สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม�เกิดข�้นจร�ง
   ดอกเบี้ยรับ
   ค�าใช�จ�ายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน
 สินทรัพย�ดำเนินงาน (เพ��มข�้น) ลดลง 
   ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
   สินค�าคงเหลือ
   สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
   สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพ��มข�้น (ลดลง)
   เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
 เง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
   รับดอกเบี้ย
   จ�ายดอกเบี้ย
   จ�ายภาษีเง�นได�
   จ�ายผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
เง�นสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

682,553,973

86,361,534
709,135

32,114,980
-
-
-
-

3,769,117
(197,963)

3,190,385
-
-

1,896,611
-

(2,346,772)
5,466,760

813,517,760

31,761,247
(44,569,325)

8,947,866
(19,997,141)

(377,128,166)
13,163,251

425,695,492
2,341,755

(5,288,740)
(176,631,023)

(281,400)
245,836,084

256,652,968

89,388,078
10,926,251

57,506,920
366,145

7,600,595
-

204,651
(362,313)
(162,412)

13,597,503
-
-

11,109,543
-

(1,684,892)
3,167,409

448,310,446

89,514,108
225,880,382

323,017
951,108

(147,850,442)
(15,866,846)
601,261,773

1,630,012
(3,345,429)

(88,206,372)
(652,000)

510,687,984

681,150,552

90,094,737
709,135

32,114,980
-
-
-
-

3,769,117
(197,963)

3,190,385
1,809,223

-
1,967,251

170
(2,372,429)

5,466,778

817,701,936

31,502,474
(44,978,922)

9,154,517
(19,865,777)

(375,757,754)
13,237,103

430,993,577
2,366,852

(5,288,758)
(177,091,213)

(281,400)
250,699,058

257,200,206

93,124,989
11,322,075

57,506,920
366,145

-
2,537,601

204,651
(362,313)
(162,412)

13,597,503
689,017

1,126,463
11,228,012

179,428
(1,705,934)

3,167,520

450,019,871

89,427,375
226,457,972

398,532
1,082,473

(149,326,110)
(15,914,941)
602,145,172

1,651,368
(3,345,540)

(88,526,653)
(652,000)

511,272,347

หน�วย :บาท
งบกระแสเง�นสด
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพ��มข�้น
เง�นสดจ�ายลงทุนในบร�ษัทย�อย
เง�นสดจ�ายลงทุนในการร�วมค�า
รับชำระบางส�วนจากการขายเง�นลงทุนในกิจการร�วมค�า
ซื้ออุปกรณ�
ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน
เง�นสดรับจากการจำหน�ายอุปกรณ�
เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เง�นจ�ายคืนเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นลดลง
จ�ายเง�นป�นผล
เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดลดลงสุทธิ
   ก�อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต�อเง�นสด
   และรายการเทียบเท�าเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดลดลงสุทธิ
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดต�นป�
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายป�

ข�อมูลกระแสเง�นสดเป�ดเผยเพ��มเติม
รายการที่ไม�ใช�เง�นสด
   บันทึกรายการซื้ออุปกรณ�
      ซ้ืออุปกรณ�
      ซ้ือสินทรัพย�ไม�มีตัวตน
      เจ�าหนี้อื่นเพ��มข�้น

(2,000,000)
(19,999,880)

-
-

(91,759,442)
(11,503,746)

1,197,968
(124,065,100)

2,542,374,303
(2,318,685,400)

(670,590)
(458,749,628)
(235,731,315)

(113,960,331)

-
(113,960,331)

200,338,763
86,378,432

-

(16,664,165)
(955,219)

17,619,384

-
-
-
-

(55,095,700)
(2,358,371)

1,938,844
(55,515,227)

1,672,488,425
(1,896,177,328)

(730,480)
(281,877,104)
(506,296,487)

(51,123,730)

-
(51,123,730)

86,378,432
35,254,702

-

(2,078,229)
-

2,078,229

(2,000,000)
-

(16,423,280)
-

(92,078,047)
(11,503,746)

1,197,968
(120,807,105)

2,542,374,303
(2,318,685,400)

(670,590)
(458,749,628)
(235,731,315)

(105,839,362)

(170)
(105,839,532)

206,276,306
(100,436,774)

(16,664,165)
(955,219)

17,619,384

-
-
-

612
(55,145,446)

(3,051,371)
1,938,844

(56,257,361)

1,672,488,425
(1,896,177,328)

(730,480)
(281,877,104)

506,296,487

(51,281,501)

(139)
(51,281,640)
100,436,774

49,155,134

(2,078,229)
-

2,078,229
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

       บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) เป�นบร�ษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บร�ษัทฯ คือ การจําหน�ายกล�องถ�ายรูป โทรศัพท�เคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ�เก่ียวข�องกับการถ�ายภาพและโทรศัพท�เคลื่อนที่ รวมถึงให�บร�การท่ี
เก่ียวข�องอืน่ ๆ เช�น ให�บร�การล�างอดัรปูถ�ายและซ�อมแซมอปุกรณ�ถ�ายภาพ เป�นต�น ท่ีอยู�ตามทีจ่ดทะเบียนของบร�ษัทฯ อยู�ท่ีเลขท่ี 115, 115/1 
ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมฯ 10160 บร�ษัทฯ มีสํานักงานสาขามากกว�า 200 แห�งทั่วประเทศ

1.ข�อมูลทั่วไป

2.เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น

       2.1 งบการเง�นน้ีจดัทําข�น้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีกําหนดในพระราชบญัญัตวิ�ชาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงราย
การในงบการเง�นตามข�อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค�าลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญตักิารบัญช ี
พ.ศ. 2543 งบการเง�นฉบับภาษาไทยเป�นงบการเง�นฉบับท่ีบร�ษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ
การเง�นฉบับภาษาไทยนี้ งบการเง�นนี้ได�จัดทําข�้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�นแต�จะได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี
       2.2 เกณฑ�ในการจัดทํางบการเง�นรวม
       ก) งบการเง�นรวมน้ีได�จดัทําข�น้โดยรวมงบการเง�นของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) (ซึง่ต�อไปน้ีเร�ยกว�า “บร�ษัทฯ”) 
และบร�ษัทย�อย (ซึ่งต�อไปนี้เร�ยกว�า “บร�ษัทย�อย”) ดังนี้

       ข) บร�ษัทฯ จะถือว�ามีการควบคุมกิจการที่เข�าไปลงทุนหร�อบร�ษัทย�อยได� หากบร�ษัทฯ มีสิทธิได�รับหร�อมีส�วนได�เสียในผลตอบแทนของ
กิจการที่เข�าไปลงทุน และสามารถใช�อํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อจํานวนเง�นผลตอบแทนนั้นได�
       ค) บร�ษัทฯ นํางบการเง�นของบร�ษัทย�อยมารวมในการจัดทํางบการเง�นรวมตั้งแต�วันที่บร�ษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบร�ษัทย�อยจน
ถึงวันที่บร�ษัทฯ สิ�นสุดการควบคุมบร�ษัทย�อยนั้น
       ง) งบการเง�นของบร�ษัทย�อยได�จัดทําข�้นโดยใช�นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช�นเดียวกันกับของบร�ษัทฯ
       จ) ยอดคงค�างระหว�างกลุ�มบร�ษัท รายการค�าระหว�างกันที่มีสาระสําคัญได�ถูกตัดออกจากงบการเง�นรวมนี้แล�ว
       2.3 บร�ษัทฯ จัดทํางบการเง�นเฉพาะกิจการ โดยแสดงเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยตามว�ธีราคาทุน

62

2562
ร�อยละ

บร�ษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จํากัด

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า โฮลดิ�ง จํากัด

ไทย

ไทย

ดําเนินธุรกิจด�านการ
พ�มพ�ภาพ
ธุรกิจลงทุน

100

100

100

100

2561
ร�อยละ

ชื่อบร�ษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งข�้นในประเทศ อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น



       ก. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีเร��มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจ�บัน ในระหว�างป� กลุ�มบร�ษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการ
เง�นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม� จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช�
สำหรับงบการเง�นท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร��มในหร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าว
ได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�้นเพ�่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการ
อธิบายให�ชัดเจนเกี่ยวกับว�ธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให�แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทาง
การเง�นดังกล�าวมาถือปฏิบัตินี้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัท อย�างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับใหม�ซึ่งได�มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได�ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท่ี 15 เร�อ่ง รายได�จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท่ี 15 ใช�แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข�องต�อไปนี้ 

       กิจการต�องใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค�าทุกสัญญา ยกเว�นสัญญาที่อยู�ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได�กำหนดหลักการ 5 ข้ันตอนสำหรับการรับรู�รายได�ท่ีเกิดข�น้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า โดย
กิจการจะรับรู�รายได�ในจำนวนเง�นท่ีสะท�อนถึงสิ�งตอบแทนท่ีกิจการคาดว�าจะมีสิทธิได�รับจากการแลกเปล่ียนสินค�าหร�อบร�การท่ีได�ส�งมอบ
ให�แก�ลูกค�า และกำหนดให�กิจการต�องใช�ดุลยพ�นิจและพ�จารณาข�อเท็จจร�งและเหตุการณ�ที่เกี่ยวข�องทั้งหมดในการพ�จารณาตามหลักการ
ในแต�ละข้ันตอนกลุ�มบร�ษัทรับรู�ผลสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ โดยปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2562 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเง�นป�ก�อนที่แสดงเปร�ยบเทียบ กลุ�มบร�ษัทเลือกใช�แนวทางปฏิบัติที่ผ�อนปรนโดยไม�ปรับปรุง
ย�อนหลังการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการได�มีการโอนสินค�าหร�อบร�การท้ังหมดแล�วตามนโยบายบัญชีเดิม ซ่ึงพ�จารณาว�าเป�นสัญญา
ท่ีเสร็จสมบูรณ�แล�ว ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 4
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีจะมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร��มในหร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563
สภาว�ชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับใหม�และฉบับปรับปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�้นเพ�่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�
เป�นการอธิบายให�ชัดเจนเกี่ยวกับว�ธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให�แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน ยกเว�น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับใหม�ดังต�อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได�ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุ�มเคร�อ่งมือทางการเง�น ประกอบด�วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได�แก�
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
       - ฉบับที่ 7        การเป�ดเผยข�อมูลเคร�่องมือทางการเง�น
       - ฉบับที่ 9        เคร�่องมือทางการเง�น
มาตรฐานการบัญชี 
       - ฉบับที่ 32       การแสดงรายการเคร�่องมือทางการเง�น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
       - ฉบับที่ 16       การป�องกันความเสี่ยงของเง�นลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ
       - ฉบับที่ 19       การชำระหนี้สินทางการเง�นด�วยตราสารทุน
       มาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุ�มดังกล�าวข�างต�น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค�าเคร�่องมือทางการ
เง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมหร�อราคาทุนตัดจำหน�ายโดยพ�จารณาจากประเภทของ ตราสารทางการเง�น ลักษณะของกระแสเง�นสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับว�ธีการคำนวณการด�อยค�าของเคร�่องมือทางการเง�นโดยใช�แนวคิดของ
ผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป�องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูล
เคร�่องมือทางการเง�น และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุ�มนี้มีผลบังคับใช� จะทำให�มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช�อยู�ในป�จจ�บันถูกยกเลิกไป
ป�จจ�บันฝ�ายบร�หารของกลุ�มบร�ษัทอยู�ระหว�างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต�องบการเง�นในป�ท่ีเร��มนำมาตรฐานกลุ�มดังกล�าวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเช�า
       มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท่ี 16 ใช�แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร�อ่ง สัญญาเช�า และการตีความมาตรฐานบัญชี
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร�่อง สัญญาก�อสร�าง
เร�่อง รายได�
เร�่อง รายได� - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบร�การโฆษณา
เร�่อง โปรแกรมสิทธิพ�เศษแก�ลูกค�า
เร�่อง สัญญาสำหรับการก�อสร�างอสังหาร�มทรัพย�
เร�่อง การโอนสินทรัพย�จากลูกค�า 



ที่เกี่ยวข�อง มาตรฐานฉบับนี้ได�กำหนดหลักการของการรับรู�รายการ การวัดมูลค�า การแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูลของสัญญา
เช�า และกำหนดให�ผู�เช�ารับรู�สินทรัพย�และหนี้สินสำหรับสัญญาเช�าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช�ามากกว�า 12 เดือน เว�นแต�สินทรัพย�
อ�างอิงนั้นมีมูลค�าต่ำ การบัญชีสำหรับผู�ให�เช�าไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู�ให�เช�ายังคง
ต�องจัดประเภทสัญญาเช�าเป�นสัญญาเช�าดำเนินงานหร�อสัญญาเช�าเง�นทุนโดยใช�หลักการเช�นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ป�จจ�บันฝ�ายบร�หารของกลุ�มบร�ษัทอยู�ระหว�างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต�องบการเง�นในป�ที่เร��มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

      ตามท่ีกล�าวในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3 กลุ�มบร�ษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว�างป�
ป�จจ�บัน โดยกิจการได�เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไม�ปรับย�อนหลัง
งบการเง�นป�ก�อนที่แสดงเปร�ยบเทียบ

      ผลกระทบต�อรายการในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป�สิ�นสุดวันที่ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติแสดงได�ดังนี้ 

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงาน
    ทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ

งบการเง�น /งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต�อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
       ภาระที่ต�องปฏิบัติตามสัญญา
       ค�าใช�จ�ายภาษีที่เกี่ยวข�อง
รวม

(5,379)
1,076

(4,303)
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หน�วย :พันบาท

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

เพ��มข�้น
(ลดลง)

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเง�น
ฉบับที่ 15

งบการเง�นรวม

งบแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
กำไรสะสม - ยังไม�ได�จัดสรร

53,256
10,564

1,427,853

50
248

(198)

53,306
10,812

1,427,655

หน�วย : พันบาท



ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

เพ��มข�้น
(ลดลง)

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเง�น
ฉบับที่ 15

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
กำไรสะสม - ยังไม�ได�จัดสรร

54,776
10,531

1,433,579

50
248

(198)

54,826
10,779

1,433,381

หน�วย : พันบาท

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

เพ��มข�้น
(ลดลง)

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเง�น
ฉบับที่ 15

งบการเง�นรวมเฉพาะกิจการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป�  สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได�จากการขายสินค�า
รายได�อื่น
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�
กำไรสำหรับป�
กำไรต�อหุ�น (บาท)
กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน

4,216,804
242,079

46,893
204,629

0.06

92
5,039
1,026
4,105

-

4,216,896
247,118

47,919
208,734

0.06

หน�วย : พันบาท

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

เพ��มข�้น
(ลดลง)

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเง�น
ฉบับที่ 15

งบการเง�นรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป� สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได�จากการขายสินค�า
รายได�อื่น
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�
กำไรสำหรับป�
กำไรต�อหุ�น (บาท)
กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน

4,216,804
241,014

48,413
203,656

0.06

92
5,039
1,026
4,105

-

4,216,896
246,053

49,439
207,761

0.06

หน�วย : พันบาท

       รายการปรับปรุงข�างต�นมีรายละเอียดดังต�อไปนี้
       รายการขายท่ีมีการส�งมอบสินค�าท่ีแถมหลังจากวันท่ีมีการขายสินค�า - กลุ�มบร�ษัทพ�จารณาใช�ราคาเอกเทศของแต�ละรายการในการ
ป�นส�วนราคาให�แก�แต�ละภาระท่ีกิจการต�องส�งมอบ โดยสินค�าแถมท่ีจะส�งมอบในภายหลัง กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกเป�นหน้ีสินตามสัญญาและตัด
เป�นรายได�เมื่อมีการส�งมอบสินค�าที่แถมนั้นแล�ว จากเดิมที่บันทึกเป�นรายได�ทั้งจำนวนเมื่อมีการขายสินค�าเกิดข�้น
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       การให�คูปองส�วนลดกับลูกค�าสำหรับการใช�บร�การหลังจากวันที่มีการขายสินค�า - กลุ�มบร�ษัท พ�จารณาใช�ราคาเอกเทศของแต�ละ
รายการในการป�นส�วนราคาให�แก�แต�ละภาระที่กิจการต�องส�งมอบ และมูลค�าของคูปองส�วนลดจะต�องบันทึกเป�นหนี้สินตามสัญญาและตัด
เป�นรายได�เมื่อมีการนำคูปองดังกล�าวมาใช�หร�อคูปองดังกล�าวหมดอายุ จากเดิมที่บันทึกเป�นรายได�ทั้งจำนวนเมื่อมีการขายสินค�าเกิดข�้น
 

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรบัรู�รายได�
       ขายสินค�า
       รายได�จากการขายสินค�ารบัรู�เม่ือกลุ�มบร�ษทัได�โอนอาํนาจควบคมุ
ในสินค�าให�แก�ลูกค�าแล�ว กล�าวคือ เม่ือมีการส�งมอบสินค�า รายได�
จากการขายแสดงตามมลูค�าที่ได�รบัหร�อคาดว�าจะได�รบัสาํหรบัสินค�า
ที่ได�ส�งมอบหลังจากหักส�วนลดโดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม
       รายได�ค�าบร�การ
       รายได�ค�าบร�การรับรู�เมื่อกิจการให�บร�การเสร็จสิ�น
       รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายถือเป�นรายได�เม่ือ
บร�ษัทฯ มีสิทธิในการรับเง�นสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
       ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคํานึงถึงอัตราผล
ตอบแทนที่แท�จร�ง
5.2  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
       เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด หมายถงึ เง�นสดและเง�นฝาก
ธนาคาร และเง�นลงทนุระยะส้ันท่ีมีสภาพคล�องสูง ซ่ึงถงึกาํหนดจ�ายคนื
ภายในระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได�มาและไม�มีข�อจํากัด
ในการเบิกใช�
5.3 ลูกหน้ีการค�า
       ลูกหน้ีการค�าแสดงมูลค�าตามจาํนวนมลูค�าสุทธท่ีิจะได�รบั กลุ�ม
บร�ษัทบนัทึกค�าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญสําหรบั ผลขาดทุนโดยประมาณ
ท่ีอาจเกดิข�น้จากการเกบ็เง�นจากลูกหน้ีไม�ได� ซึง่โดยท่ัวไปพ�จารณา
จากประสบการณ�การเกบ็เง�นและการว�เคราะห�อายุหน้ี
5.4 สินค�าคงเหลอื
       สินค�าคงเหลือแสดงมูลค�าตามราคาทุน (ตามว�ธีเข�าก�อนออกก�อน) 
หร�อมลูค�าสุทธท่ีิจะได�รบัแล�วแต�ราคาใดจะต่ํากว�า
5.5 เง�นลงทนุ
       เง�นลงทุนในบร�ษทัย�อยท่ีแสดงอยู�ในงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดง
มูลค�าตามว�ธีราคาทุนสุทธจิากค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรพัย� (ถ�าม)ี
เง�นลงทุนในการร�วมค�าท่ีแสดงอยู�ในงบการเง�นรวมแสดงมูลค�าตาม
ว�ธีส�วนได�เสีย
5.6 อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
       อาคารและอปุกรณ� แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเส่ือมราคา
สะสม และค�าเผ่ือการด�อยค�าของสนิทรพัย� (ถ�ามี) ค�าเส่ือมราคาของ
อาคารและอุปกรณ�คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย� โดยว�ธีเส�น
ตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณดังน้ี
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       อายุการให�ประโยชน�

       อาคารและสิ�งปลูกสร�าง
       เคร�่องมือและอุปกรณ�ใช�ในงานบร�การ
       ด�านภาพถ�าย
       เคร�่องตกแต�งและเคร�่องใช�สํานักงาน
       ยานพาหนะ
       คอมพ�วเตอร�

       ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวนผลการดําเนินงาน
       ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย�ระหว�างติดตั้ง
       กลุ�มบร�ษัทตัดรายการอาคารและอปุกรณ� ออกจากบญัช ีเม่ือ
จําหน�ายสินทรัพย�หร�อคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช�หร�อการจําหน�ายสินทรพัย� รายการผลกําไรหร�อ
ขาดทุนจากการจาํหน�ายสินทรพัย� จะรบัรู�ในส�วนของกําไรหร�อขาด
ทุนเมื่อกลุ�มบร�ษัทตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี
5.7 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
       กลุ�มบร�ษัทบันทึกต�นทุนเร��มแรกของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนตาม
ราคาทุน ภายหลังการรับรู�รายการเร��มแรก สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจาํหน�ายสะสมและค�าเผ่ือการด�อย
ค�าสะสม (ถ�ามี) ของสินทรัพย�นั้น
       กลุ�มบร�ษัทตัดจําหน�ายสินทรัพย� ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�
ประโยชน�จาํกัดอย�างมีระบบตลอดอายกุารให�ประโยชน�เชงิเศรษฐกจิ
ของสินทรัพย�นั้น และจะประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าว
เมื่อมีข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�นั้นเกิดการด�อยค�า กลุ�มบร�ษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจาํหน�ายและว�ธกีารตดัจาํหน�ายของสนิทรพัย�ไม�มี
ตวัตนดังกล�าวทุกสิ�นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจาํหน�ายรบัรู�เป�นค�าใช�
จ�ายในส�วนของกําไรหร�อขาดทุน
       สินทรัพย�ไม�มีตัวตนที่มีอายุการให�ประโยชน�จํากัดมีดังนี้

5.8 สิทธิการเช�าและค�าตัดจําหน�าย
       สิทธิการเช�าแสดงตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�า
เผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี)  ค�าตัดจําหน�ายของสิทธิการ
เช�าคาํนวณจากราคาทุนของสินทรพัย�โดยว�ธีเส�นตรงตามอายุของ
สัญญาเช�า ค�าตัดจําหน�ายจะถูกรับรู�ในส�วนของกําไรหร�อขาดทุน
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5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
       บคุคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกันกับกลุ�มบร�ษัทหมายถงึ บคุคล
หร�อกิจการทีมี่อาํนาจควบคมุกลุ�มบร�ษัท หร�อถกูกลุ�มบร�ษัทควบคมุ
ไม�ว�าจะเป�นโดยทางตรงหร�อทางอ�อม หร�ออยู�ภายใต�การควบคุม
เดียวกันกับกลุ�มบร�ษัท
       นอกจากน้ีบุคคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกันยงัหมายรวมถงึการ
ร�วมค�า บร�ษัทร�วม และบุคคลหร�อกิจการทีมี่สิทธิออกเสียงโดยทาง
ตรงหร�อทางอ�อมซึ่งทําให�มีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสําคัญต�อกลุ�ม
บร�ษัท ผู�บร�หารสําคญัและกรรมการของกลุ�มบร�ษัทท่ีมีอาํนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ�มบร�ษัท
5.10 สัญญาเช�าระยะยาว
       สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีความเส่ียงและผลตอบ
แทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ได�โอนไปให�กบัผู�เช�าถอืเป�นสัญญา
เช�าการเง�น สัญญาเช�าการเง�นจะบันทึกเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วย
มูลค�ายุติธรรมของสินทรพัย�ทีเ่ช�าหร�อมูลค�าป�จจ�บันสทุธขิองจาํนวน
เง�นท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะต่ํากว�าภาระผูกพนั
ตามสัญญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเง�นจะบันทึกเป�นหน้ีสินระยะยาว 
ส�วนดอกเบ้ียจ�ายจะบันทึกในส�วนของกําไรหร�อขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช�า สินทรัพย�ท่ีได�มาตามสัญญาเช�าการเง�นจะคิดค�า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ที่เช�า
       สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีความเส่ียงและผลตอบ
แทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�น
สัญญาเช�าดําเนินงาน จํานวนเง�นที่จ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงาน
รบัรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหร�อขาดทุนตามว�ธเีส�นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช�า
5.11 เง�นตราต�างประเทศ
       บร�ษัทฯ แสดงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการเป�น
สกุลเง�นบาท ซึ่งเป�นสกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของบร�ษัทฯ ราย
การต�างๆของแต�ละกิจการท่ีรวมอยู�ในงบการเง�นรวมวดัมูลค�าด�วย
สกุลเง�นที่ใช�ในการดําเนินงานของแต�ละกิจการนั้น
       รายการท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเง�นบาทโดยใช�
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรพัย�และหน้ีสินท่ีเป�นตัว
เง�นซึ่งอยู�ในสกุลเง�นตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเง�นบาทโดยใช�
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
       กําไรและขาดทุนทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
ได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนิน
5.12 การด�อยค�าของสินทรัพย�
       ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบร�ษัทจะทําการประเมิน
การด�อยค�าของอาคารและอปุกรณ� สิทธกิารเช�าหร�อสนิทรพัย�ท่ีไม�มี
ตัวตนอืน่ของกลุ�มบร�ษัท หากมีข�อบ�งชีว้�าสินทรพัย�ดงักล�าวอาจด�อย
ค�ากลุ�มบร�ษัทรบัรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบั
คืนของสินทรัพย�มีมูลค�าต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�น้ัน 
ทั้งนี้มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนใน
การขายของสินทรพัย�หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรพัย�แล�วแต�ราคาใด
จะสูงกว�า
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       กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของ
กําไรหร�อขาดทุน
5.13 ผลประโยชน�ของพนักงาน
       ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน
       กลุ�มบร�ษัทรับรู� เง�นเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเง�นสมทบกองทุน
ประกันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดรายการ
       ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน
       โครงการสมทบเง�น
       กลุ�มบร�ษทัและพนกังานได�ร�วมกันจดัต้ังกองทนุสํารองเล้ียงชพี 
ซ่ึงประกอบด�วยเง�นท่ีพนักงานจ�ายสะสมและเง�นท่ีกลุ�มบร�ษัทจ�าย
สมทบให�เป�นรายเดือน สนิทรพัย�ของกองทุนสํารองเลีย้งชพีได�แยก
ออกจากสินทรัพย�ของกลุ�มบร�ษัท เง�นท่ีกลุ�มบร�ษัทจ�ายสมทบกอง
ทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ
       โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน
       กลุ�มบร�ษัทมีภาระสําหรับเง�นชดเชยท่ีต�องจ�ายให�แก�พนักงาน
เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุ�มบร�ษัทถอืว�าเง�นชดเชย
ดงักล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานสาํหรบัพนักงาน
       กลุ�มบร�ษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออก
จากงานของพนักงาน โดยใช�ว�ธีคดิลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว�
 (Projected Unit Credit Method) โดยผู�เชีย่วชาญอสิระได�ทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล�าวตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
       ผลกาํไรหร�อขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร�
ประกันภยั สําหรบัโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู�ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
       ต�นทุนบร�การในอดีตจะถูกรับรู�ท้ังจํานวนในกําไรหร�อขาดทุน
ทันทีที่มีการแก�ไขโครงการหร�อลดขนาดโครงการ หร�อเม่ือกิจการ
รับรู�ต�นทุนการปรับโครงสร�างที่เกี่ยวข�อง
5.14 ประมาณการหนี้สิน
       กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว�ในบัญชเีม่ือภาระผูกพนั
ซึง่เป�นผลมาจากเหตกุารณ�ในอดตีได�เกิดข�น้แล�ว และมีความเป�นไป
ได�ค�อนข�างแน�นอนว�ากลุ�มบร�ษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ�อ่ปลดเปล้ืองภาระผูกพนัน้ัน และกลุ�มบร�ษัทสามารถประมาณมูลค�า
ภาระผูกพันนั้นได�อย�างน�าเชื่อถือ
5.15 ภาษีเง�นได� 
       ภาษเีง�นได�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ป�จจ�บันและภาษีเง�นได�รอการ
ตัดบัญชี
       ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน
       กลุ�มบร�ษัทบันทกึภาษีเง�นได�ป�จจ�บันตามจาํนวนท่ีคาดว�าจะจ�าย
ให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
       ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
       กลุ�มบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�าง
ชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสินทรัพย�และหน้ีสิน ณ วันสิ�น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสินทรพัย�และหน้ีสินท่ีเกีย่วข�อง
น้ัน โดยใช�อตัราภาษีท่ีมผีลบังคบัใช� ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน



6. การใช�ดุลยพ�นิจและประมาณการทาง
    บัญชีที่สำคัญ

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

       ในการจดัทํางบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 
ฝ�ายบร�หารจาํเป�นต�องใช�ดลุยพ�นิจและการประมาณการในเร�อ่งท่ีมี
ความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดลุยพ�นิจและการประมาณการดงักล�าว
น้ีส�งผลกระทบต�อจาํนวนเง�นท่ีแสดงในงบการเง�นและต�อข�อมูลท่ีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลท่ีเกิดข�น้จร�งอาจแตกต�างไปจาก
จํานวนท่ีประมาณการไว� การใช�ดุลยพ�นิจและการประมาณการท่ี
สําคัญมีดังนี้
       สัญญาเช�า
       ในการพ�จารณาประเภทของสัญญาเช�าว�าเป�นสัญญาเช�าดาํเนนิ
งานหร�อสัญญาเช�าทางการเง�น ฝ�ายบร�หารได�ใช�ดุลยพ�นิจในการ
ประเมินเง�่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ�่อพ�จารณาว�ากลุ�ม
บร�ษัท ได�โอนหร�อรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน�ในสินทรัพย�
ที่เช�าดังกล�าวแล�วหร�อไม�
       ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
       ในการประมาณค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ�ายบร�หาร
จําเป�นต�องใช�ดุลยพ�นิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะ
เกิดข�้นจากลูกหน้ีแต�ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ�การเก็บเง�น
ในอดตีอายุของหน้ีทีค่งค�างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป�นอยู�ในขณะนัน้ 
เป�นต�น
       ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ
       ในการประมาณค�าเผ่ือการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลอืฝ�าย
บร�หารได�ใช�ดลุยพ�นิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกิด
ข�น้จากสินค�าคงเหลือน้ัน โดยค�าเผ่ือการปรบัลดราคาทุนให�เป�นมูลค�า

       กลุ�มบร�ษัทรบัรู�หน้ีสินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชขีองผลแตกต�าง
ชัว่คราวทีต่�องเสียภาษทีกุรายการ แต�รบัรู�สินทรพัย�ภาษีเง�นได�รอการ
ตัดบัญชสีาํหรบัผลแตกต�างชัว่คราวท่ีใช�หักภาษี รวมท้ังผลขาดทนุ
ทางภาษีท่ียังไม�ได�ใช�ในจาํนวนเท�าท่ีมคีวามเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีกลุ�ม
บร�ษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพ�ยงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผล
แตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น
กลุ�มบร�ษทัจะทบทวนมูลค�าตามบญัชขีองสนิทรพัย�ภาษีเง�นได�รอการ
ตัดบัญชทุีกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมูลค�าตาม
บัญชดีงักล�าว หากมคีวามเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบร�ษัทจะไม�มี
กําไรทางภาษีเพ�ยงพอต�อการนําสินทรพัย�ภาษเีง�นได�รอการตัดบญั
ชีทั้งหมดหร�อบางส�วนมาใช�ประโยชน�
       กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชโีดยตรงไปยงัส�วน
ของผู�ถือหุ�นหากภาษีท่ีเกิดข�้นเก่ียวข�องกับรายการท่ีได�บันทึกโดย
ตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น

สุทธิที่จะได�รับพ�จารณาจากราคาท่ีคาดว�าจะขายได�ตามปกติของ
ธรุกจิหักด�วยต�นทุนทีจ่าํเป�นต�องจ�ายเพ�อ่ให�ขายสินค�านัน้ได� และค�า
เผ่ือสําหรับสินค�าเก�าล�าสมัย เคล่ือนไหวช�าหร�อเส่ือมคุณภาพ
พ�จารณาจากอายุโดยประมาณของสินค�าแต�ละชนิด       
       อาคารและอุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา
       ในการคาํนวณค�าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ� ฝ�ายบร�หาร
จําเป�นต�องทําการประมาณอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือ
เม่ือเลิกใช�งานของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให�
ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น
       นอกจากน้ี ฝ�ายบร�หารจําเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของ
อาคารและอปุกรณ�ในแต�ละช�วงเวลาและบันทกึขาดทุนจากการด�อย
ค�าหากคาดว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคนืต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชขีอง
สินทรพัย�น้ัน ในการน้ีฝ�ายบร�หารจาํเป�นต�องใช�ดลุยพ�นิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการคาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ
สินทรัพย�นั้น
       สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
       กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม�ได�ใช�เมื่อมี
ความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบร�ษทัจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพ�ยงพอทีจ่ะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ใน
การน้ีฝ�ายบร�หารจําเป�นต�องประมาณการว�ากลุ�มบร�ษัทควรรับรู�
จํานวนสินทรัพย� ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีเป�นจํานวนเท�าใด โดย
พ�จารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละ
ช�วงเวลา
       ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการ
ผลประโยชน�
       หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณข�น้ตามหลักคณติศาสตร�ประกนัภยั ซึง่ต�องอาศยัข�อสมมติ
ฐานต�าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช�น อัตราคิดลด อัตราการข�้น
เง�นเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนักงาน เป�นต�น
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       ในระหว�างกลุ�มบร�ษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหร�อ
กิจการท่ี เก่ียวข�องกัน รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเง�่อนไข
ทางการค�าและเกณฑ�ตามท่ีตกลงกนัระหว�างบร�ษัทฯและบคุคลหร�อ
กิจการท่ีเก่ียวข�องกันเหล�าน้ัน ซ่ึงเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได�ดังนี้ 



งบการเง�น
เฉพาะกิจการ

นโยบายการ
กำหนดราคา2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

รายการธุรกิจกับบร�ษัทย�อย
ค�าจ�างผลิต
ค�าเช�ารับ
ค�าบร�หารจัดการรับ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
ค�าเช�าจ�าย
ค�าบร�การจ�าย

รายการธุรกิจกับผู�ถือหุ�นและกรรมการ
ค�าเช�าจ�าย

-
-
-

4,825
176

3,892

-
-
-

4,825
-

3,892

12,266
750
346

4,825
170

3,892

14,396
750
727

4,825
-

3,892

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

หน�วย : พันบาท

       ยอดคงค�างระหว�างบร�ษัทฯและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
       ในระหว�างป�สิ�นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ�มบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานท่ีให�แก�กรรมการและผู�บร�หาร ดังต�อไปน้ี

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561
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งบการเง�นรวม

2562 2561

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
(หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - บร�ษัทย�อย
รวม

เง�นมัดจำจ�ายให�กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
บร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน)
ผู�ถือหุ�นและกรรมการ
รวม

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
(หมายเหตุ 19)
เจ�าหนี้การค�า - บร�ษัทย�อย
รวม

-
-

-
-

278
278

133
133

921
685

1,606

921
685

1,606

921
685

1,606

921
685

1,606

-
-

-
-

1,107
1,107

1,303
1,303

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

ผลประโยชน�ระยะสั้น
ผลประโยชน�หลังออกจากงาน
รวม

43,712
7,241

50,953

44,100
1,233

45,333

หน�วย : พันบาท



งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

เง�นสด
เง�นฝากออมทรัพย�
เง�นฝากกระแสรายวัน
รวม

5,181
39,976

3,998
49,155

5,181
26,471

3,603
35,255

13,295
71,158

1,925
86,378

13,295
84,544

2,598
100,437

หน�วย : พันบาท

8. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เง�นฝากออมทรัพย�มีอัตราดอกเบ้ียระหว�างร�อยละ 0.1 ถึงร�อยละ 0.7 ต�อป� (2561: ร�อยละ 0.1 ถึงร�อยละ 
1.0 ต�อป�)
 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

ลูกหนี้การค�า
ลูกหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
       อายุหนี้คงค�างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
       ยังไม�ถึงกำหนดชำระ
       ค�างชำระ
             ไม�เกิน 3 เดือน 
             3 - 6 เดือน
             6 - 12 เดือน
             มากกว�า 12 เดือน
รวม
หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
ลูกหนี้อื่นจากการขายเง�นลงทุนในกิจการร�วมค�า 
(หมายเหตุ 13)
ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
เง�นสนับสนุนการส�งเสร�มการขายค�างรับ
ดอกเบี้ยค�างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น, สุทธิ

8,327

8,542
-
-

54
16,923

(54)
16,869

-
956

9,469
3,581

151,744
105

2,681
168,536
(12,142)
156,394
173,263

-
3,211

202,219
51

12,199
218,500

(820)
217,680
264,489

-
3,378

151,744
105

2,470
158,931
(11,746)
147,185
164,054

-
3,059

202,219
50

12,170
218,451

(820)
217,631
264,440

8,327

8,542
-
-

54
16,923

(54)
16,869

278
956

16,006

30,531
250

22
54

46,863
(54)

46,809

-
820

16,006

30,531
250

22
54

46,863
(54)

46,809

133
820

หน�วย : พันบาท

9. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
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       ในระหว�างป�ป�จจ�บัน บร�ษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือให�เป�นมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ เป�นจำนวน 83 ล�านบาท (2561
: 56 ล�านบาท) โดยแสดงเป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค�าสินค�าคงเหลือเป�นจำนวน 25 ล�านบาท (2561: 
24 ล�านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค�าของสินค�าคงเหลือที่รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในระหว�างป�

       ยอดคงเหลือนี้ คือ เง�นฝากประจำซึ่งบร�ษัทฯ ได�นำไปค้ำประกันวงเง�นสินเชื่อ

10. สินค�าคงเหลือ

11. เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

       เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยตามที่แสดงในงบการเง�นเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

       ไม�มีเง�นป�นผลรับจากบร�ษัทย�อยดังกล�าวข�างต�นสำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

12. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

รายการปรับลด
ราคาทุนให�เป�น

มูลค�าสุทธิที่ ได�รับ
สินค�าคงเหลือ

สุทธิ

2562 2561 2562 2561

ราคาทุน

2562 2561

สินค�าสำเร็จรูป
วัสดุใช�ในการผลิตภาพพ�มพ�
รวม

1,864,925
330

1,865,255

2,090,793
308

2,091,101

(183,786)
-

(183,786)

(126,279)
-

(126,279)

1,681,139
330

1,681,469

1,964,514
308

1,964,822

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม

รายการปรับลด
ราคาทุนให�เป�นมูลค�า

สุทธิที่จะได�รับ

2562 2561 2562 2561

ราคาทุน

2562 2561

สินค�าสำเร็จรูป 1,865,103 2,090,983 (183,786)
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(126,279) 1,681,317 1,964,704

สินค�าคงเหลือ
สุทธิ

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2561

บร�ษัท อิมเมจ โซลูชั่น 
 พลัส จํากัด
บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า 
 โฮลดิ�ง จํากัด
รวม

25,000

20,000
45,000

25,000

20,000
45,000

25,000

20,000
45,000

25,000

20,000
45,000

25,000

12,399
37,399

25,000

20,000
45,000

-

(7,601)
(7,601)

-

-
-

บร�ษัท มูลค�าตามบัญชี 
- สุทธิ

ค�าเผื่อการลดลง
ของ

มูลค�าเง�นลงทุน
ราคาทุนทุนเร�ยกชำระแล�ว

25622562 25612562 25612562 2561

หน�วย : พันบาท



       13.1 รายละเอียดของเง�นลงทุนในการร�วมค�า
       เง�นลงทุนในการร�วมค�าซึ่งเป�นเง�นลงทุนในกิจการที่บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า โฮลดิ�ง จำกัด (บร�ษัทย�อย) และผู�ร�วมทุนในการร�วมค�าควบคุม
ร�วมกัน มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า โฮลดิ�ง จำกัด ได�ตกลงที่จะขายหุ�นที่ถือไว�ในการร�วมค�า Big Digiworld Co., Ltd. 
ท้ังหมดให�แก�ผู�ร�วมทุนในการร�วมค�าในราคาท่ีตกลงกันเท�ากับ 7,774.2 ล�านเว�ยดนามดอง  ซ่ึงเป�นราคาท่ีคำนวณข�น้โดยอิงจากมูลค�าตาม
บัญชีของการร�วมค�า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ทั้งสองฝ�ายตกลงให�การซื้อขายหุ�นดังกล�าวมีผลตั้งแต�วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ในระหว�างป�ป�จจ�บัน บร�ษัทย�อยได�รับชำระหนี้จากผู�ร�วมทุนแล�วบางส�วน ยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7,317.9 
ล�านเว�ยดนามดอง หร�อ ประมาณ 9.5 ล�านบาท ได�แสดงไว�ในบัญชีลูกหนี้อื่น  ในงบแสดงฐานะการเง�น
       13.2 ส�วนแบ�งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเง�นป�นผลรับ
       ในระหว�างป� บร�ษัทย�อยรับรู�ส�วนแบ�งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร�วมค�าในงบการเง�นรวมดังนี้

13. เง�นลงทุนในการร�วมค�า

Big Digiworld Co., Ltd.

เง�นลงทุนในการร�วมค�า 

จําหน�ายกล�องถ�ายรูป 
ผลิตภัณฑ�ที่เกี่ยวข�องกับ
การถ�ายภาพ - 50 -

-
-
-

16,423
16,423

14,269
14,269

การร�วมค�า มูลค�าตามบัญชี
ตามว�ธีส�วนได�เสียราคาทุนสัดส�วนเง�น

ลงทุนลักษณะธุรกิจ

2562
(ร�อยละ)

2561
(ร�อยละ) 2562 2561 2562 2561

งบการเง�นรวม

หน�วย : พันบาท

Big Digiworld Co., Ltd. (689) (1,809) 345 (345) - -

การร�วมค�า เง�นป�นผลที่บร�ษัท
ย�อยรับในระหว�างป�

ส�วนแบ�งกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเง�น
ลงทุนในการร�วมค�า

ในระว�างป�

ส�วนแบ�งขาดทุนจาก
เง�นลงทุนในการร�วม

ค�าในระหว�างป�

2562 2561 2562 2561 2562 2561
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งบการเง�นรวม

หน�วย : พันบาท



14. อาคารและอุปกรณ�

       2561 (จำนวน 12 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนที่เหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)             78,391
       2562 (จำนวน 17 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนท่ีเหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)             80,126

คอม
พ�วเตอร�

เคร�่องตก
แต�งและ
เคร�่องใช�

สำนักงาน

อาคารและ
สิ�งปลูก
สร�าง

เคร�อ่งมือและ
อุปกรณ�ใช�ใน
งานบร�การ

ด�านภาพถ�าย

สินทรัพย�
ระหว�าง
ติดตั้ง

รวม

งบการเง�นรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพ��ม
จําหน�าย
ตัดจําหน�าย
โอนเข�า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพ��ม
จําหน�าย
ตัดจําหน�าย
โอนเข�า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่
 จําหน�าย
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตัด
 จําหน�าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่
 จําหน�าย
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตัด
 จําหน�าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเผื่อการด�อยค�า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพ��มข�้นระหว�างป�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค�าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

ยานพาหนะ

หน�วย : พันบาท

3,895
-
-
-
-

3,895
-
-
-
-

3,895

1,764
198

-

-
1,962

191

-

-
2,153

-
-
-
-

1,933
1,742

141,030
26,690

(669)
(3,067)

-
163,984

20,459
(3,455)

(910)
226

180,304

107,721
12,002

(669)

(3,047)
116,007

16,663

(3,440)

(897)
128,333

-
-
-
-

47,977
51,971

399,026
8,308

-
(12,480)

53,385
448,239

4,792
-

(42,512)
22,680

433,199

264,557
50,401

-

(9,390)
305,568

44,900

-

(29,032)
321,436

-
-

205
205

142,671
111,558

39,346
9,239

(4,083)
-
-

44,502
2,562

(7,195)
-

159
40,028

21,379
4,416

(3,083)

-
22,712

5,223

(5,434)

-
22,501

-
-
-
-

21,790
17,527

64,678
10,580

-
(3,076)

-
72,182

5,707
-

(3,013)
-

74,876

41,393
11,374

-

(2,996)
49,771
13,149

-

(2,909)
60,011

-
-
-
-

22,411
14,865

1,460
53,925

-
-

(53,385)
2,000

23,704
-
-

(23,065)
2,639

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

2,000
2,639

649,435
108,742

(4,752)
(18,623)

-
734,802

57,224
(10,650)
(46,435)

-
734,941

436,814
78,391

(3,752)

(15,433)
496,020

80,126

(8,874)

(32,838)
534,434

-
-

205
205

238,782
200,302
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คอม
พ�วเตอร�

เคร�่องตก
แต�งและ
เคร�่องใช�

สำนักงาน

อาคารและ
สิ�งปลูก
สร�าง

เคร�อ่งมือและ
อุปกรณ�ใช�ใน
งานบร�การ

ด�านภาพถ�าย

สินทรัพย�
ระหว�าง
ติดตั้ง

รวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพ��ม
จําหน�าย
ตัดจําหน�าย
โอนเข�า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพ��ม
จําหน�าย
ตัดจําหน�าย
โอนเข�า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่
จําหน�าย
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตัด
จําหน�าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่
จําหน�าย
ค�าเสื่อมราคาสําหรับส�วนที่ตัด
จําหน�าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเผื่อการด�อยค�า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพ��มข�้นระหว�างป�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค�าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

ยานพาหนะ

หน�วย : พันบาท

3,895
-
-
-
-

3,895
-
-
-
-

3,895

1,764
198

-

-
1,962

191

-

-
2,153

-
-
-
-

1,933
1,742

109,779
26,690

(669)
(3,067)

-
132,733

20,459
(3,455)

(910)
226

149,053

91,393
8,642

(669)

(3,047)
96,319
13,328

(3,440)

(897)
105,310

-
-
-
-

36,414
43,743

398,790
8,240

-
(12,480)

53,385
447,935

4,792
-

(42,512)
22,680

432,895

264,383
50,372

-

(9,390)
305,365

44,874

-

(29,032)
321,207

-
-

205
205

142,570
111,483

39,346
9,239

(4,083)
-
-

44,502
2,562

(7,195)
-

159
40,028

21,379
4,416

(3,083)

-
22,712

5,223

(5,434)

-
22,501

-
-
-
-

21,790
17,527
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63,399
10,330

-
(3,076)

-
70,653

5,656
-

(3,013)
-

73,296

41,006
11,030

-

(2,996)
49,040
12,773

-

(2,909)
58,904

-
-
-
-

21,613
14,392

1,460
53,925

-
-

(53,385)
2,000

23,704
-
-

(23,065)
2,639

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

2,000
2,639

616,669
108,424

(4,752)
(18,623)

-
701,718

57,173
(10,650)
(46,435)

-
701,806

419,925
74,658

(3,752)

(15,433)
475,398

76,389

(8,874)

(32,838)
510,075

-
-

205
205

226,320
191,526

       2561 (จำนวน 9 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนที่เหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)              74,658
       2562 (จำนวน 13 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนที่เหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)            76,389



       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะและคอมพ�วเตอร�ซ่ึงได�มาภายใต�สัญญาเช�าทางการเง�น โดยมีมูลค�า
สุทธิตามบัญชีเป�นจำนวนเง�น 1 ล�านบาท (2561: 3 ล�านบาท)
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ�มบร�ษัทมีอุปกรณ�จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู�มูลค�าตามบัญชีก�อนหัก
ค�าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจำนวนเง�นประมาณ 387 ล�านบาท (2561: 350 ล�านบาท) (งบการเง�นเฉพาะกิจการ: 372 
ล�านบาท (2561: 335 ล�านบาท))

15. สินทรัพย� ไม�มีตัวตน
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ซอฟต�แวร�
คอมพ�วเตอร�

ค�าสิทธิในการ
บร�หารร�านและ
จำหน�ายสินค�า
และให�บร�การ

รวม

งบการเง�นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม
หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�า
มูลค�าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม
หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�า
มูลค�าสุทธิตามบัญชี

60,023
(19,871)

(3,407)
36,745

56,972
(15,709)

(3,769)
37,494

8,883
(4,164)

-
4,719

8,883
(2,388)

-
6,495

68,906
(24,035)

(3,407)
41,464

65,855
(18,097)

(3,769)
43,989

หน�วย : พันบาท

ซอฟต�แวร�
คอมพ�วเตอร�

ค�าสิทธิในการ
บร�หารร�านและ
จำหน�ายสินค�า
และให�บร�การ

รวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม
หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�า
มูลค�าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม
หัก: ค�าเผื่อการด�อยค�า
มูลค�าสุทธิตามบัญชี

59,330
(19,871)

(3,407)
36,052

56,972
(15,709)

(3,769)
37,494

8,883
(4,164)

-
4,719

8,883
(2,388)

-
6,495

68,213
(24,035)

(3,407)
40,771

65,855
(18,097)

(3,769)
43,989

หน�วย : พันบาท



งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

มูลค�าสุทธิตามบัญชีต�นป�
ซื้อซอฟต�แวร�คอมพ�วเตอร�
ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�
ผลขาดทุนจากการด�อยค�า (เพ��มข�้น) ลดลง
มูลค�าสุทธิตามบัญชีปลายป�

43,989
3,051

(5,938)
362

41,464

39,922
12,459
(4,623)
(3,769)
43,989

43,989
2,358

(5,938)
362

40,771

39,922
12,459
(4,623)
(3,769)
43,989

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

ราคาทุน
หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม
มูลค�าสุทธิตามบัญชีี

91,037
(27,433)

63,604

91,037
(20,372)

70,665

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

มูลค�าสุทธิตามบัญชีต�นป�
ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�
มูลค�าสุทธิตามบัญชีปลายป�

70,665
(7,061)
63,604

77,745
(7,080)
70,665

หน�วย : พันบาท

       มูลค�าตามบัญชีของสิทธิการเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได�ดังนี้ี้

       การกระทบยอดมูลค�าตามบัญชีของสิทธิการเช�าสำหรับป� 2562 และ 2561 แสดงได�ดังนี้

16. สิทธิการเช�า

17. สินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยนอื่น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

เง�นประกันการเช�าร�านและเง�นประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

146,060
3,608

149,668

146,060
2,579

148,639

148,221
1,369

149,590

148,221
2,529

150,750

หน�วย : พันบาท

       การกระทบยอดมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนสำหรับป� 2562 และ 2561 แสดงได�ดังนี้ี้
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

เจ�าหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ�าหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
เจ�าหนี้อื่น - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย
อื่นๆ
รวม

-
588,096

25,817
50,111

7,899
671,923

-
711,805

33,455
60,672
13,417

819,349

1,107
587,553

25,716
48,654

7,899
670,929

1,303
711,273

33,204
57,683
13,417

816,880

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

1,727
(165)

1,562
(795)

767

2,626
(333)

2,293
(731)

1,562

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน�าย
รวม
หัก: ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น - สุทธิจากส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก: กู�เพ��ม
หัก: จ�ายคืนเง�นกู�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

223,689
1,672,488

(1,896,177)
-

หน�วย : พันบาท

       การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�นสำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

       31 ธันวาคม 2561 เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�นมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 2.02 ถึง 2.35 ต�อ และค้ำประกันโดยเง�นฝากประจำ
ของบร�ษัทฯ

18. เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

19. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

20. หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

23,042

6,319
527

4,382
(652)

33,618

21,356

1,568
399

-
(281)

23,042

22,751

6,228
519

4,362
(652)

33,208

21,136

1,502
394

-
(281)

22,751

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1 - 5 ป�ไม�เกิน 1 ป� รวม

ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี
มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

898
(103)

795

829
(62)
767

1,727
(165)

1,562

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1 - 5 ป�ไม�เกิน 1 ป� รวม

ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี
มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

898
(167)

731

1,728
(166)

1,562

2,626
(333)

2,293

หน�วย : พันบาท

       บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาเช�าการเง�นกับบร�ษัทลีสซิ�งเพ�่อเช�ายานพาหนะและคอมพ�วเตอร�ใช�ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนด
การชำระค�าเช�าเป�นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ป� 
บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต�องจ�ายค�าเช�าขั้นต่ำตามสัญญาเช�าการเง�นดังนี้

       จำนวนเง�นสำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป�นเง�นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได�ดังนี้

21. สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน

สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานต�นป�
ส�วนที่รับรู�ในกำไรหร�อขาดทุน
ต�นทุนบร�การในป�จจ�บัน
ต�นทุนดอกเบี้ย
ต�นทุนบร�การในอดีต
ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป�
สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานปลายป�
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

1.93, 2.47
6

0 - 37

1.93, 2.47
6

0 - 37

1.93
6

0 - 37

1.93
6

0 - 37

หน�วย : ร�อยละต�อป�

 
       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได�ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได�กำหนด
อัตราค�าชดเชยเพ��มเติมกรณีนายจ�างเลิกจ�าง สำหรับลูกจ�างซ่ึงทำงานติดต�อกันครบ 20 ป�ข�น้ไปให�มีสิทธิได�รับค�าชดเชยไม�น�อยกว�าค�าจ�าง
อัตราสุดท�าย 400 วัน กฎหมายดังกล�าวจะมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป�นต�นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวถือเป�นการ
แก�ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให�กลุ�มบร�ษัทมีหน้ีสินสำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
เพ��มข�น้ 4 ล�านบาท (งบการเง�นเฉพาะกิจการ: 4 ล�านบาท)  กลุ�มบร�ษัทบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล�าวโดยรับรู�ต�นทุนบร�การ
ในอดีตเป�นค�าใช�จ�ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของป�ป�จจ�บัน
       กลุ�มบร�ษัทไม�มีผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานท่ีคาดว�าจะต�องจ�ายภายใน 1 ป�ข�างหน�า (2561: 1 ล�านบาท) (งบการเง�นเฉพาะกิจการ:
 ไม�มี (2561: 1 ล�านบาท)) 
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักในการจ�ายชำระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานของกลุ�มบร�ษัทประมาณ 
6 ป� และ 11 ป� (2561: 6 ป� และ 11 ป�) (งบการเง�นเฉพาะกิจการ: 6 ป� (2561: 6 ป�)
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สรุปได�ดังนี้

       ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต�อมูลค�าป�จจ�บันของภาระผูกพันผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได�ดังนี้

       ภายใต�บทบัญญัติของมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ต�องจัดสรรกำไรสุทธิประจำป�ส�วนหน่ึง
ไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม�น�อย
กว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถนำไปจ�ายเง�นป�นผลได� ในป�จจ�บันบร�ษัทฯได�จัดสรรสำรองตาม
กฎหมายไว�ครบถ�วนแล�ว

31 ธันวาคม 2562

เพ��มข�้นร�อยละ 1ลดลงร�อยละ 1เพ��มข�้นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1

อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

ลดลง 1,330
เพ��มข�้น 2,249
ลดลง 1,491

เพ��มข�้น 1,542
ลดลง 2,005

เพ��มข�้น 1,151

ลดลง 1,294
เพ��มข�้น 2,200
ลดลง 1,449

เพ��มข�้น 1,500
ลดลง 1,962

เพ��มข�้น 1,121

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หน�วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2561

เพ��มข�้นร�อยละ 1ลดลงร�อยละ 1เพ��มข�้นร�อยละ 1 ลดลงร�อยละ 1

อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

ลดลง 842
เพ��มข�้น 1,219

ลดลง 946

เพ��มข�้น 979
ลดลง 1,082
เพ��มข�้น 749

ลดลง 815
เพ��มข�้น 1,187

ลดลง 915

เพ��มข�้น 949
ลดลง 1,054
เพ��มข�้น 727

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หน�วย : พันบาท

22. สำรองตามกฎหมาย
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23. รายได�อื่น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
อื่นๆ
รวม

210,768
27,348

238,116

314,198
35,442

349,640

210,768
28,413

239,181

314,198
36,877

351,075

หน�วย : พันบาท

       รายการค�าใช�จ�ายแบ�งตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายที่สำคัญดังต�อไปนี้

24. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

       ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได�ดังนี้

25. ภาษีเง�นได�

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินค�าสำเร็จรูป
ซื้อสินค�าสำเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช�ไป
เง�นเดือนและค�าแรงและผลประโยชน�อื่นของพนักงาน
ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการขาย ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�าย
 ส�งเสร�มการขาย
ค�าเช�าสถานประกอบการและค�าบร�การที่เกี่ยวข�อง
ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับกฎหมายและค�าที่ปร�กษา
ดอกเบี้ยจ�ายและค�าธรรมเนียมธนาคาร
การปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือ
 เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ

225,868 
3,379,174

12,939
255,106

93,126

150,846 
329,823 

-
3,168 

57,507 

(44,569)
4,496,789

11,177
253,323

90,095

164,060
320,021

1,618
5,467

32,115

225,880
3,379,187

10,056
250,180

89,389

150,846
329,823

-
3,167

57,507

(44,569)
4,496,789

8,309
248,653

86,362

163,795
320,021

1,618
5,467

32,115

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน:
ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสำหรับป�
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี: 
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต�าง
 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต�างชั่วคราว
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ในกําไรขาดทุน

61,438

(11,999)
49,439

140,486

(8,765)
131,721

61,438

(13,519)
47,919

140,486

(8,765)
131,721

หน�วย : พันบาท
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       รายการกระทบยอดระหว�างกำไรทางบัญชีกับค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�มีดังนี้

       ส�วนประกอบของสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี ประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

       ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทย�อยมีรายการผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีใช�หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม�ได�ใช�จำนวน 13 ล�านบาท
(2561: 4 ล�านบาท) ที่บร�ษัทย�อยไม�ได�บันทึกสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี เนื่องจากบร�ษัทย�อยพ�จารณาแล�วเห็นว�ายังมีความไม�
แน�นอนที่จะนำผลแตกต�างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช�ประโยชน�ได�
รายละเอียดวันสิ�นสุดระยะเวลาการให�ประโยชน�ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�แสดงได�ดังนี้

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

กำไรทางบัญชีก�อนภาษีเง�นได�นิติบุคคล
อัตราภาษีเง�นได�นิติบุคคล
กำไรทางบัญชีก�อนภาษีเง�นได�นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
สินทรัพย�ภาษีเง�นได�ที่ไม�ได�บันทึกในระหว�างป�
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช�ประโยชน�ในป�ป�จจ�บันแต�ไม�เคย
 รับรู�เป�นสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอตัดบัญชี
ส�วนแบ�งขาดทุนจากเง�นลงทุนในการร�วมค�า
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
 ค�าใช�จ�ายต�องห�าม
 ค�าใช�จ�ายที่มีสิทธิหักได�เพ��มข�้น
 อื่น ๆ
รวม
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ในกำไรขาดทุน

257,200
20%

51,440
1,862

-
138

517
(3,751)

(767)
(4,001)
49,439

681,151
20%

136,230
60

(6)
362

1,035
(7,048)

1,088
(4,925)

131,721

256,653
20%

51,331
-

-
-

467
(3,616)

(263)
(3,412)
47,919

682,554
20%

136,511
-

-
-

1,035
(6,912)

1,087
(4,790)

131,721

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

งบการเง�นรวม

2562 2561

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี
 ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ
 ส�วนลดรับจากผู�ขายสินค�า
 สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
 ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�
 ภาระที่ต�องปฏิบัติตามสัญญา
รวม

36,757
6,775
6,642
2,360

-
722

50
53,306

36,757
6,775
6,642
2,360
1,520

722
50

54,826

25,256
10,425

4,550
-
-
-
-

40,231

25,256
10,425

4,550
-
-
-
-

40,231

หน�วย : พันบาท

งบการเง�นรวม

2562 2561

31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567

3,326
536

8,793
12,655

3,326
536

-
3,862

หน�วย : พันบาท
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       กําไรต�อหุ�นขัน้พ�น้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรบัป�ทีเ่ป�นของ
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ (ไม�รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด�วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักของหุ�นสามัญที่ออกอยู�ในระหว�างป�

       กลุ�มบร�ษทัและพนักงานได�ร�วมกันจดัตัง้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ข�้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ�มบร�ษัทและพนักงานของกลุ�มบร�ษัทจะจ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�น
รายเดือนในอตัราร�อยละ 3 - 5 ของเง�นเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชพี
น้ีบร�หารโดย บร�ษัทหลักทรัพย�จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัดและจะ
จ�ายให�แก�พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว�าด�วย
กองทุนของกลุ�มบร�ษัท ในระหว�างป� 2562 กลุ�มบร�ษัทรบัรู�เง�นสมทบ
ดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายจํานวน 4.3 ล�านบาท (2561: 3.5 ล�านบาท)
(งบการเง�นเฉพาะกิจการ: 4.2 ล�านบาท (2561: 3.4 ล�านบาท))

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       ข�อมูลส�วนงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคล�องกับรายงาน
ภายในของบร�ษัทฯ ที่ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงาน
ได�รบัและสอบทานอย�างสมํา่เสมอเพ�อ่ใช�ในการตัดสนิใจในการจดัสรร
ทรพัยากรให�กบัส�วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส�วนงาน 
ท้ังน้ีผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานของบร�ษัทฯ คือ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
       กลุ�มบร�ษัทดําเนินธุรกิจหลักในส�วนงานดําเนินงานที่รายงาน 
3 ส�วนงาน คือ ส�วนงานจําหน�ายกล�องถ�ายรูปและผลิตภัณฑ�เกี่ยว
กับการถ�ายภาพ ส�วนงานการจําหน�ายโทรศัพท�เคลื่อนที่ และส�วน
งานการให�บร�การด�านภาพถ�าย ท้ังน้ีส�วนงานการจาํหน�ายโทรศพัท�  

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุน
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ�มบร�ษัทมีรายจ�ายฝ�ายทุนจาํนวน
เง�น 4 ล�านบาท (2561: 5 ล�านบาท) (งบการเง�นเฉพาะกิจการ: 3 
ล�านบาท) (2561: 5 ล�านบาท) ท่ีเก่ียวข�องกับการซื้ออุปกรณ� และ
ติดตั้งซอฟต�แวร�คอมพ�วเตอร�

26. กำไรต�อหุ�น

29. เง�นป�นผล

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น

27. ข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน

เคล่ือนทีแ่ละส�วนงานการให�บร�การด�านภาพถ�ายมีจาํนวนไม�สาระสําคญั
และกลุ�มบร�ษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร�เดียว คือ ประเทศไทย 
กลุ�มบร�ษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานโดยพ�จารณา
จากกําไรหร�อขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลค�าโดยใช�เกณฑ�
เดียวกับท่ีใช�ในการวัดกําไรหร�อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบ
การเง�น ดงัน้ัน รายได� กําไรจากการดาํเนินงาน และสินทรพัย�ท่ีแสดง
อยู�ในงบการเง�น จ�งถอืเป�นการรายงานตามส�วนงานดาํเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร�แล�ว

อนุมัติโดยเง�นป�นผล เง�นป�นผลจ�าย
(ล�านบาท)

เง�นป�นผลจ�าย
ต�อหุ�น (บาท)

เง�นป�นผลประจำป� 2561
รวมเง�นป�นผลสำหรับป� 2562
เง�นป�นผลประจำป� 2560
รวมเง�นป�นผลสำหรับป� 2561

ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

282.3
282.3
458.8
458.8

0.08
0.08
0.13
0.13

      
30.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช�าดาํเนินงานและสัญญาบร�การ       
       บร�ษัทฯ ได�เข�าทําสัญญาเช�าดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการเช�า       
อาคารสํานักงาน พ�น้ทีร่�านค�าในอาคารและบร�การท่ีเกีย่วข�อง ท้ังน้ี 
อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต� 1 ถึง 5 ป� 10 ป� 15 ป�และ 20 ป�
บร�ษัทฯ มีจาํนวนเง�นขัน้ตํา่ทีต่�องจ�ายในอนาคตทัง้สิ�นภายใต�สัญญา
เช�าดําเนินงานและสัญญาบร�การที่บอกเลิกไม�ได� ดังนี้
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31. เคร�่องมือทางการเง�น

30.3 การคํ้าประกัน
       ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีหนังสอืคํา้ประกนัท่ีออก
โดยธนาคารในนามของบร�ษัทฯ เหลืออยู�เป�นจาํนวนเง�น 97 ล�านบาท 
(2561: 117 ล�านบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏบัิติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบร�ษัทฯ
30.4 คดีฟ�องร�อง
       ในระหว�างเดอืนพฤศจ�กายน 2562 บร�ษทัฯได�รบัหมายศาลเนือ่ง
จากมีชือ่เป�นผู�คํา้ประกันตามสัญญาเบิกเง�นเกนิบัญชขีองอดตีบร�ษัท
ย�อยแห�งหนึ่งของกิจการที่บร�ษัทฯได�เข�าซื้อธุรกิจแบบย�อนกลับในป� 
2557 ซึ่งบร�ษัทย�อยดังกล�าวผิดนัดชําระหนี้ให�แก�เจ�าหนี้ธนาคาร 
เป�นเหตุให�บร�ษัทฯถูกฟ�องร�องให�ชําระหน้ีท้ังเง�นต�นและดอกเบ้ียแก�
เจ�าหน้ีในฐานะผู�คํ้าประกันเป�นจํานวน 9.7 ล�านบาท อย�างไรก็ตาม 
ท่ีปร�กษากฎหมายและผู�บร�หารของบร�ษัทฯเชือ่ว�าจะไม�มีผลเสียหาย
ต�อบร�ษัทฯ จ�งมิได�บันทึกประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ�องร�อง
ดงักล�าวไว�ในบัญช ีเน่ืองจากพ�จารณาแล�วเห็นว�า ภาระหนีจ้ากการ
คํา้ประกันดงักล�าวได�ถกูพ�จารณานาํเข�าสู�กระบวนการฟ��นฟ�กิจการ
ของกิจการดงักล�าว ซึง่เจ�าหน้ีตามข�อพ�พาทได�เลือกขอรบัชาํระหน้ี
ข�างต�นจากบร�ษัทย�อย ซึ่งต�อมากิจการดังกล�าวได�ดําเนินการตาม
แผนฟ��นฟ�กิจการเสร็จเร�ยบร�อยและศาลล�มละลายกลางได�มีคําสั่ง
ให�ยกเลิกการฟ��นฟ�กิจการของกิจการดังกล�าวตามท่ีได�ร�องขอ
เร�ยบร�อยแล�วก�อนทีบ่ร�ษัทฯจะดาํเนินการเข�าซือ้กจิการแบบย�อนกลบั 
ด�วยเหตุน้ีจ�งเชือ่ว�าบร�ษัทฯไม�มภีาระหน้ีจากการคํา้ประกนัดังกล�าว

31.1 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง
       เคร�่องมือทางการเง�นท่ีสําคัญของกลุ�มบร�ษัทตามท่ีนิยามอยู�

งบการเง�นรวม/งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2562 2561

จ�ายชำระ
ภายใน 1 ป�
มากกว�า 1 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป�
มากกว�า 5 ป�

219
152

13

258
218

12

หน�วย : ล�านบาท

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเป�ด
เผยข�อมูลสําหรับเคร�่องมือทางการเง�น” ประกอบด�วย เง�นสดและ
รายการเทียบเท�า เง�นสด ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น เง�นกู�ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเง�นและหนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเง�น กลุ�ม
บร�ษัทมคีวามเส่ียงท่ีเก่ียวข�องกับเคร�อ่งมือทางการเง�นดงักล�าว และ
มีนโยบายการบร�หารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ
       กลุ�มบร�ษัทมีความเส่ียงด�านการให�สนิเชือ่ท่ีเกีย่วเน่ืองกับลกูหน้ี
การค�าและลูกหน้ีอืน่ ฝ�ายบร�หารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกําหนด
ให�มนีโยบายและว�ธกีารในการควบคมุสินเชือ่ท่ีเหมาะสม ดงัน้ันกลุ�ม
บร�ษัทจ�งไม�คาดว�าจะได�รบัความเสียหายท่ีเป�นสาระสาํคญัจากการ
ให�สินเชือ่ นอกจากน้ี การให�สินเชือ่ของกลุ�มบร�ษัทไม�มีการกระจ�กตัว
เน่ืองจากกลุ�มบร�ษัท มฐีานของลูกค�าท่ีหลากหลายและมีอยู�จาํนวน
มากราย จาํนวนเง�นสงูสุดท่ีกลุ�มบร�ษัทอาจต�องสูญเสียจากการให�
สินเชือ่คอืมูลค�าตามบัญชขีองลูกหนีก้ารค�าและลูกหน้ีอืน่ท่ีแสดงอยู�
ในงบแสดงฐานะการเง�น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
       กลุ�มบร�ษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเกี่ยว
เน่ืองกบัเง�นฝากสถาบันการเง�น เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น
และหน้ีสินตามสัญญาเช�าการเง�น สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเง�น
ส�วนใหญ�มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัข�น้ลงตามอตัราตลาด หร�อมีอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป�จจ�บัน
       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย�และหน้ีสินทาง
การเง�นท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรบั
สินทรพัย�และหน้ีสนิทางการเง�นท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยก
ตามวันที่ครบกําหนด หร�อ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม� 
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�ถึงก�อน)  ได�ดังนี้  
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อัตราดอก
เบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่

มากกว�า1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่ีปรับ
ข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอก
เบี้ยที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเง�นรวม

สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนี้สินทางการเง�น
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

หน�วย : ล�านบาท

-
-

131
131

-
1
1

40
-
-

40

-
-
-

9
173

-
182

672
-

672

0.1 - 0.7
-

0.7 - 1.7

-
8.5 - 8.7

-

49
173
131
353

672
2

674

-
-
-
-

-
1
1

อัตราดอก
เบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่

มากกว�า1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่ีปรับ
ข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอก
เบี้ยที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเง�นรวม

สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

หน�วย : ล�านบาท

-
-

131
131

224
-
1

225

84
-
-

84

-
-
-
-

16
264

-
280

-
819

-
819

0.1 - 1.0
-

0.7 - 1.7

1.9 - 2.4
-

8.5 - 8.7

100
264
131
495

224
819

2
1,045

-
-
-
-

-
-
1
1
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อัตราดอก
เบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่

มากกว�า1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่ีปรับ
ข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอก
เบี้ยที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนี้สินทางการเง�น
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

หน�วย : ล�านบาท

-
-

131
131

-
1
1

26
-
-

26

-
-
-

9
164

-
173

671
-

671

0.1 - 0.7
-

0.7 - 1.7

-
8.5 - 8.7

35
164
131
330

671
2

673

-
-
-
-

-
1
1
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อัตราดอก
เบี้ยคงที่

ภายใน 1 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่

มากกว�า1 ป�
ถึง 5 ป�

อัตราดอก
เบี้ยคงที่ีปรับ
ข�้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอก
เบี้ยที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

หน�วย : ล�านบาท

-
-

131
131

224
-
1

225

71
-
-

71

-
-
-
-

15
264

-
279

-
817

-
817

0.1 - 1.0
-

0.7 - 1.7

1.9 - 2.4
-

8.5 - 8.7

86
264
131
481

224
817

2
1,043

-
-
-
-

-
-
1
1

       ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
       บร�ษัทย�อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากมีลูกหน้ีอื่นท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศบร�ษัทย�อยมีสินทรัพย�
ทางการเง�นที่เป�นสกุลเง�นตราต�างประเทศดังนี้ 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคมงบการเง�นรวมสกุลเง�น

2562
(พันล�าน)

2561
(พันล�าน)

2562
(บาท ต�อ100 หน�วยเง�นตรา

ต�างประเทศ)

2561
(บาท ต��อ 100 หน�วยเง�นตรา

ต�างประเทศ)

สินทรัพย�ทางการเง�น
เว�ยดนามดอง 7.3 0.13 0.14-



31.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
       เนื่องจากเคร�่องมือทางการเง�นส�วนใหญ�ของกลุ�มบร�ษัทจัดอยู�
ในประเภทระยะสั้น หร�อมีอัตราดอกเบี้ยใกล�เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด กลุ�มบร�ษัทจ�งประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทาง
การเง�นใกล�เคยีงกับมลูค�าตามบัญชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเง�น 

วัตถุประสงค�ในการบร�หารจัดการทุนที่สำคัญของบร�ษัทฯ คือการ
จัดให�มีซึ่งโครงสร�างทุนที่เหมาะสมเพ�่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ และเสร�มสร�างมูลค�าการถือหุ�นให�กับผู�ถือหุ�น โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ�มบร�ษัทมีอัตราส�วนหน้ีสินต�อทุนเท�ากับ 
0.40:1 (2561: 0.60:1) และเฉพาะบร�ษัทฯ มีอัตราส�วนหนี้สินต�อ
ทุนเท�ากับ 0.40:1 (2561: 0.59:1)

32. การบร�หารจัดการทุน

       งบการเง�นนี้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ� 2563

34. การอนุมัติงบการเง�น

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ� 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลประจำป�จากผลการดำเนินงานสำหรับป� 
2562 ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.03 บาท คิดเป�นจำนวนเง�น
ประมาณ 105.9 ล�านบาท
       ท้ังน้ี มติดังกล�าวจะนำเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 
2563 เพ�่อพ�จารณาอนุมัติต�อไป

33. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น 

       คณะกรรมการ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) ได�ให�ความสําคญัต�องบการเง�นของบร�ษทัฯ รวมถงึข�อมูลสารสนเทศ
ทางการเง�นท่ีปรากฏในรายงานประจาํป� เพ�อ่ให�รายงานทางการเง�นของบร�ษทัฯ มีการบันทึกข�อมูลทางบัญชอีย�างถกูต�อง ครบถ�วนและจดัทําข�น้
ตามมารตราฐานทางบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป โดยใช�นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและปฏิบัติอย�างสมํา่เสมอ และได�มีการเป�ดเผยข�อมูลทีสํ่าคญัอย�าง 
เพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�่อให�เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนทั่วไปอย�างโปร�งใส

       ท้ังน้ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ ซึง่ประกอบด�วยกรรมการอสิระ ท่ีเป�นผู�ทรงคณุวฒุ ิมีคณุ
สมบัติตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  เพ�่อทําหน�าที่สอบทาน เกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเง�น และความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร�่องน้ี ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจําป�ฉบับนี้แล�ว

       คณะกรรมการบร�ษทัมีความเห็นว�า ระบบการควบคมุภายในของบร�ษัทโดยรวมอยู�ในระดบัดีเป�นท่ีน�าพอใจ และสามารถสร�างความเชือ่ม่ัน
อย�างมีเหตุผลได�ว�างบการเง�นรวมของ บร�ษทั บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สาํหรบัป�สิ�นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีความเชื่อถือได� โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต�องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง
 

(นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ�)
ประธานกรรมการ

87



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

       เร�ยน  ผู�ถือหุ�น  บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท�าน  ได�แก�

       กรรมการท้ัง 3 ท�านเป�นกรรมการอสิระมคีณุสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคล�องกับข�อ
กําหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

       ในรอบป� 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป�นการประชุมร�วมกับผู�สอบบัญชี  ผู�ตรวจสอบภายในและ
ผู�บร�หารแผนกต�างๆ ตามวาระท่ีเกีย่วข�อง เพ�อ่หาร�อและแลกเปลีย่นข�อคดิเห็น  โดยในระหว�างป� 2562 ได�ประชมุร�วมกับผู�สอบบัญช ี3 ครัง้
โดยเป�นการประชุมโดยไม�มีผู�บร�หารเข�าร�วม 1 ครั้ง เพ�่อปร�กษาหาร�อกันอย�างเป�นอิสระถึงประเด็นสําคัญฯในการจัดทํางบการเง�น รวม 
ถงึการรบัทราบผลการปฏบัิติงานสอบบัญช ีข�อสังเกตทีต่รวจพบตลอดจนป�ญหาอปุสรรคระหว�างการปฏบิติังานสอบบัญช ีซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได�รายงานผลการประชมุและการปฏบัิติงานต�อคณะกรรมการบร�ษทั เป�นประจาํทุกไตรมาส  สรปุสาระสําคญัในการปฏบิติัหน�าที่
ได�ดังนี้

       การสอบทานงบการเง�นประจําป�และงบการเง�นรายไตรมาส ประจําป� 2562 รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเง�น
ของบร�ษัทฯ ซึ่งได�ผ�านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนได�หาร�อกับฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ เพ�่อพ�จารณาถึง
นโยบายการบญัชท่ีีสําคญัการประมาณการและการใช�ดลุยพ�นิจต�างๆ เพ�อ่ให�ม่ันใจได�ว�า บร�ษัทฯได�จดัทํางบการเง�นอย�างถกูต�องครบถ�วน 
เชือ่ถอืได� รวมท้ังเป�ดเผยข�อมลูท่ีสําคญัในรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ อย�างเพ�ยงพอและทนัต�อเวลา เป�นประโยชน�ต�อผู�ถอืหุ�น นกัลงทนุ 
และผู�ใช�งบการเง�น

       การสอบทานการเป�ดเผยรายการระหว�างกนัหร�อรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย�งทางผลประโยชน� คณะกรรมการตรวจสอบได�ให�ความ
สําคญัในการพ�จารณารายการระหว�างกนัหร�อรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย�งทางผลประโยชน� เพ�อ่ให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของ
ตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพ�จารณาแล�วมคีวามเห็นว�า รายการระหว�างกันท่ีได�พ�จารณานัน้ เป�นไปตาม
ธรุกิจปกติ ท่ีมเีง�อ่นไขทางการค�าและราคาท่ีสมเหตุสมผล ดงัเช�นท่ีทาํกับบุคคลภายนอกทัว่ไป และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทและผู�ถอืหุ�น 
รวมถงึมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างครบถ�วนและเพ�ยงพอตามกฎหมายและข�อกาํหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย�
แห�งประเทศไทยและหน�วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

       การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ตาม
รายงานของฝ�ายตรวจสอบภายในและของผู�สอบบัญช ีซึง่ครอบคลมุด�านการบญัชแีละการเง�น การปฏบัิติงาน การตดิตามผลการปฏบัิติ
ตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคบั พบว�าการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสาํคญัมีความเหมาะสมกับการดาํเนนิ
ธุรกิจ มีการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะส�วนใหญ�แล�วเสร็จตามกําหนดหร�อมีความคืบหน�าอย�างเหมาะสม

       คณะกรรมการตรวจสอบจ�งมีความเห็นว�าฝ�ายจดัการของบร�ษัทฯ ได�ให�ความสาํคญักับการควบคมุภายใน สามารถสร�างความม่ันใจ
อย�างสมเหตุสมผลได�ว�า บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและมีประสิทธิผล
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 



       การสอบทานการบร�หารความเส่ียง  คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารได�ให�ความสําคัญต�อการบร�หารความเส่ียง  โดยจัดต้ังคณะ
ทํางานบร�หารความเส่ียงทาํหน�าทีกํ่าหนดกรอบนโยบายการบร�หารความเส่ียงและกํากบัดูแลให�บร�ษัทฯ ดาํเนินงานด�านบร�หารความเส่ียง
ท่ัวท้ังองค�กรให�เป�นไปอย�างมีประสทิธิผล มีการประเมนิป�จจยัความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอก มีการจดัทําแผนการจดัการความเส่ียง 
เพ�่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นต�อการดําเนินธุรกิจให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�

       การสอบทานการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฏบัิติงานตามระบบงานทีกํ่าหนดไว� และการปฏบัิติ
ตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการดาํเนินธุรกจิของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะในเร�อ่งรายการระหว�างกันของบร�ษัทฯ เพ�อ่ให�ม่ันใจได�ว�าบร�ษัทฯ มกีารดาํเนนิการตามเง�อ่นไข
ทางธุรกิจปกติอย�างสมเหตุสมผล

       อกีทัง้บร�ษัทฯ ได�จดัให�มีระบบรบัเร�อ่งร�องเร�ยน ซึง่เป�นช�องทางให�พนักงาน ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย สามารถแจ�งข�อมูลหร�อเบาะแสเก่ียวกับ
การทุจร�ต ประพฤติมชิอบหร�อการกระทําผดิจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ ในป� 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม�ได�รบัข�อร�องเร�ยนดงักล�าว

      นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได�มกีารประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเอง
ตามแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เพ�่อให�มั่นใจว�าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค�ตามที่กําหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

       การพ�จารณาแต�งต้ังผู�ตรวจสอบบัญชปีระจาํป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จาณาเหน็ชอบให� บร�ษทั สาํนักงาน อวีาย จาํกัด 
เป�นผู�ตรวจสอบบัญชีของ บร�ษัท ฯ ประจําป� 2563 และนําเสนอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาและเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2563 พ�จารณาอนุมัติแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชี

       คณะกรรมการตรวจสอบจ�งมีความเห็นโดยรวมว�า คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างครบถ�วนตามท่ีได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบร�ษัท ด�วยความระมัดระวัง รอบคอบมีความเป�นอิสระอย�างเพ�ยงพอ ตลอดจนได�ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะต�างๆ 
อย�างสร�างสรรค� เพ�อ่ประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน รายงานข�อมูลทางการเง�นของบร�ษัทฯ มคีวามถกูต�อง  เชือ่ถอืได� สอดคล�อง
ตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป บร�ษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบร�หารความเสีย่งอย�างเพ�ยงพอเหมาะสม และมปีระสิทธิผล  
มีการปฏบัิติหน�าท่ีสอดคล�องตามระบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีด ีมีการปฏบัิติตามกฎหมาย ข�อกําหนดท่ีเกีย่วข�องกับการดาํเนินธรุกิจของบร�ษัท
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นายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ�

(อายุ 38 ป)

นายอาทิตย�
ชุณหชัชราชัย

(อายุ 38 ป)

ตำแหน�ง

• กรรมการ (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) วันที่ไดรับการแตงตั้ง 2 พฤศจิกายน 2561

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

• เปนบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ และ นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ

• เปนพ�่ชายของนางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร มหาว�ทยาลัยจ�ฬาลงกรณ

• ปร�ญญาตร� สาขาการตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ

   หลักสูตร DAP 111/2014

สัดส�วนการถือหุ�น(ร�อยละ)

• 10.53

ดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

• 1 แหง

ดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทที่มิได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

• 2 แหง

ประสบการณ�ทำงานในระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา

2561 - ปจจ�บัน

2561 - ปจจ�บัน

2560 - ปจจ�บัน

2557 - 2558

ตำแหน�ง

กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ

บร�ษัท

บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรช่ัน

บจก. บิ�ก คาเมรา โฮลดิ�ง

บจก. อิมเมจโซลูช่ัน พลัส

บจก. บิ�ก คาเมรา

ตำแหน�ง

• กรรมการ (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) วันที่ไดรับการแตงตั้ง 24 เมษายน 2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

• ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (MBA) มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) , 

   มหาว�ทยาลัยแคนเบอรรา (University of Canberra) ประเทศออสเตรเลีย

• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร Washington State University, U.S.A.

ผ�านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

   หลักสูตร DAP 111/2014

   หลักสูตร DCP 245/2017

สัดส�วนการถือหุ�น(ร�อยละ)

• ไมมี

ดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

• 1 แหง

ดำรงตำแหน�งกรรมการในบร�ษัทที่มิได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ

• ไมมี

ประสบการณ�ทำงานในระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา

2562 - ปจจ�บัน

2557 - ปจจ�บัน

2553 - ปจจ�บัน

2554 - 2557

2555 - 2559

ตำแหน�ง

ท่ีปร�กษารัฐมนตร�วาการกระทรวงพลังงาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผูบร�หารดานการลงทุนและควบรวมกิจการ,
ผูบร�หารดานการบร�หารความเส่ียงสัญญาเง�นกู

บร�ษัท

กระทรวงพลังงาน

บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรช่ัน

หางหุนสวนจำกัด โชคดี 999

บจก. บิ�ก คาเมรา
Sonnedix Power Holding
Limited (JP Morgan
Subsidiary Company),
London UK
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