
 

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2559 

 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบ                                                      

ดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน                                                               

ของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแส                                                                                                                  

เงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีใน                        

พระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด                                       

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ        

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 

 

 



ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                                  

ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัยิง่รายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึกใน

บญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจคา้

ปลีกของบริษทัฯท่ีมีสาขาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม

การควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี                                                        

และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายสินคา้เพื่อตรวจหา

ความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย 

การรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในการตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายของบริษทัฯ  เน่ืองจาก

บริษทัฯไดรั้บรายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายจากผูข้ายสินคา้จาํนวนหลายราย โดยลกัษณะของการ

ส่งเสริมการขายท่ีไดรั้บจากผูข้ายสินคา้นั้นมีหลายรูปแบบ ประกอบกบัเง่ือนไขในการให้การสนบัสนุนเพื่อส่งเสริม

การขายและวธีิการคาํนวณของผูข้ายสินคา้แต่ละรายมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบั

มูลค่าและระยะในเวลาการรับรู้รายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขาย 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายของบริษทัฯโดยการสุ่มตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี เช่น บนัทึกขอ้ตกลง

เก่ียวกบัการส่งเสริมการขายระหวา่งบริษทัฯกบัผูข้ายสินคา้แต่ละราย หนงัสือยนืยนัยอดรายไดจ้ากการส่งเสริม

การขายระหวา่งบริษทัฯและผูข้ายสินคา้แต่ละราย ใบลดหน้ีท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้แต่ละราย รวมถึงเอกสาร                                                                                      

การรับเงินสาํหรับรายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายท่ีบนัทึกอยูใ่นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีตรวจสอบ 

และขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขายเพื่อตรวจหาความ

ผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการรายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขาย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9                          

จาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นสินคา้

ประเภทเทคโนโลย ีซ่ึงโดยทัว่ไปจะลา้สมยัเร็วกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของ

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใช้

ในการพจิารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการ

ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มี                                                         

การหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจาก                 

การขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                                            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้            

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้            

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการ                                              

ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                           

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัใน                                    

งบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึง                            

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบั                               

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล                            

ท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ                                                 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ           

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกต

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได ้                                

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน   

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                         

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน

ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  

 

 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 323,861,899           256,012,944           

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8 311,686,388           242,167,034           

สินค้าคงเหลือ 9 1,250,812,641        1,051,044,482        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4,641,026               3,922,145               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,891,001,954        1,553,146,605        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 157,438,847           157,629,013           

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                              316,816,714           

อาคารและอุปกรณ์ 11 186,459,011           161,062,163           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 29,876,045             256,243                  

สิทธิการเช่า 13 37,996,230             27,279,061             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 28,044,851             37,190,174             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 116,128,089           103,530,307           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 555,943,073           803,763,675           

รวมสินทรัพย์ 2,446,945,027        2,356,910,280        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 14 1,014,450,576        1,282,471,980        

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที�ถึง

   กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 -                              33,333,333             

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึง

   กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 422,598                  2,971,217               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 99,002,945             -                              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 36,395,736             13,541,658             

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,150,271,855        1,332,318,188        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที�ถึง

   กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 -                              116,666,667           

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 16 1,137,875               1,558,013               

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 17,536,390             16,023,695             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 18,674,265             134,248,375           

รวมหนี�สิน 1,168,946,120        1,466,566,563        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,528,878,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 352,887,880           352,887,880           

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 18 35,288,788             35,288,788             

   ยังไม่ได้จัดสรร 889,822,239           502,167,049           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,277,998,907        890,343,717           

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,446,945,027        2,356,910,280        

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 4,938,164,965       202,043,452          

รายได้จากการให้บริการ 151,625,201          5,473,706              

รายได้อื�น 19 573,328,374          568,967,943          

รวมรายได้ 5,663,118,540       776,485,101          

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 3,751,950,025       162,351,683          

ต้นทุนการให้บริการ 80,011,338            3,143,885              

ค่าใช้จ่ายในการขาย 629,456,146          17,080,700            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 178,095,316          16,103,336            

รวมค่าใช้จ่าย 4,639,512,825       198,679,604          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 1,023,605,715       577,805,497          

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3,937,892)             (2,359,357)             

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 1,019,667,823       575,446,140          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21 (173,265,025)         10,756,508            

กําไรสําหรับปี 846,402,798          586,202,648          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                             (4,107,628)             

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                             821,526                  

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             (3,286,102)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                             (3,286,102)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 846,402,798          582,916,546          

กําไรต่อหุ้น 22

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.24                        0.17                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 1,019,667,823       575,446,140          

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 62,830,773            1,218,565              

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 91,864                    (5,097)                    

   โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 

      เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (10,093,904)           (3,715,148)             

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 256,167                  -                             

   กําไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (19,158,172)           -                             

   กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (993,304)                -                             

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 507,065                  -                             

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,610,695              17,531                    

   รายได้เงินปันผล -                             (554,940,615)         

   ดอกเบี�ยรับ (5,064,894)             (64,325)                  

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 937,892                  2,359,357              

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,050,592,005       20,316,408            

 สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (69,522,343)           (38,304,288)           

   สินค้าคงเหลือ (189,674,255)         71,555,491            

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (718,881)                (802,626)                

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (12,597,782)           (162,102)                

 หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 47,393,244            (149,542,660)         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 22,709,634            8,049,247              

 เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 848,181,622          (88,890,530)           

   รับดอกเบี�ย 4,976,019              268,460                  

   จ่ายดอกเบี�ย (1,453,851)             (2,206,894)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (65,116,757)           (366,145)                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (98,000)                  -                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 786,489,033          (91,195,109)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันลดลง 190,166                  748,052                  

เงินสดจ่ายจากการรับโอนกิจการจากบริษัทย่อย (330,538,689)         -                             

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 335,974,886          -                             

เงินปันผลรับ -                             554,940,615          

ซื�ออุปกรณ์ (73,759,276)           (3,311,831)             

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (30,417,872)           -                             

สิทธิการเช่าเพิ�มขึ�น (13,685,596)           -                             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5,168,224              -                             

เงินสดรับจากการโอนกิจการ -                             24,866,211            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (107,068,157)         577,243,047          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง -                             (378,295,924)         

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยลดลง -                             (5,000,000)             

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (2,968,757)             1,562,480              

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                         150,000,000          

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (150,000,000)         -                             

จ่ายเงินปันผล (458,603,164)         -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (611,571,921)         (231,733,444)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 67,848,955            254,314,494          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 256,012,944          1,698,450              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 323,861,899          256,012,944          

-                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

บันทึกรายการซื�ออุปกรณ์

   ซื�ออุปกรณ์ (15,640,000)           -                             

   เจ้าหนี�อื�นเพิ�มขึ�น 15,640,000            -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท บิ�ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: บาท)  

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนตํ�ากว่า ยังไม่ได้จัดสรร รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว  (ขาดทุนสะสม)  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 882,219,700      (430,915,808)     -                         (143,876,721)     307,427,171      

กําไรสําหรับปี -                         -                         -                         586,202,648      586,202,648      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                         -                         -                         (3,286,102)         (3,286,102)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         582,916,546      582,916,546      

ลดทุนเพื�อลดขาดทุนสะสมและ

   ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (529,331,820)     430,915,808      -                         98,416,012        -                         

โอนกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   สํารองตามกฎหมาย -                         -                         35,288,788        (35,288,788)       -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 352,887,880      -                         35,288,788        502,167,049      890,343,717      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 352,887,880      -                         35,288,788        502,167,049      890,343,717      

กําไรสําหรับปี -                         -                         -                         846,402,798      846,402,798      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         846,402,798      846,402,798      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                         -                         -                         (458,747,608)     (458,747,608)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 352,887,880      -                         35,288,788        889,822,239      1,277,998,907   

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

กําไรสะสม



บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การจาํหน่ายกลอ้งถ่ายรูป โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบั

การถ่ายภาพและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ให้บริการลา้งอดัรูปถ่ายและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นตน้ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 115, 115/1 ถนนสวสัดิการ 

1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 บริษทัฯมีสํานกังานสาขามากกว่า 200 แห่ง     

ทัว่ประเทศ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี            

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ         

ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทาง                                            

การบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1 



ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ 

จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                                 

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                                      

งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 

 รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายถือเป็นรายได้เม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินสนับสนุน                                                  

การส่งเสริมการขาย 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจาํกัดใน          

การเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากวา่ 

4.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 

(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 20 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใชใ้นงานบริการดา้นภาพถ่าย - 3 และ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี 

ยานพาหนะ - 5 ปี 

คอมพิวเตอร์ - 3 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวนผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย

สินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)                  

ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 

3 ปี 5 ปี และ 10 ปี และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ย

ค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว                                

ทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.7 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดั

จาํหน่ายของสิทธิการเช่าคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า

หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์

ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                                    

ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                                     

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ            

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา

ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ        

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมี

ดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ

โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการ           

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา

จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อสําหรับ

สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน       

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย    

ค่าบริหารจดัการจ่าย - 240 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - 307 ร้อยละ 7.825 ต่อปี 

ดอกเบ้ียรับ - 2,345 อตัราดอกเบ้ีย MLR - 1 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ค่าเช่าจ่าย 4,210 951 ราคาตามสัญญา 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - 76 ราคาตามสัญญา 

    

รายการธุรกจิกบัผู้ถือหุ้น    

ค่าเช่าจ่าย 2,905 656 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558       

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

เงินมัดจําจ่ายให้กบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 921 921 

ผูถื้อหุน้ 638 638 

รวม 1,559 1,559 

   

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)   

บริษทัยอ่ย - 62,720 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 526 - 

รวม 526 62,720 

   

เจ้าหนีจ้ากการรับโอนกจิการ - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)   

บริษทัยอ่ย - 330,539 

รวม - 330,539 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 50,988 5,693 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 815 10 

รวม 51,803 5,703 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

เงินสด 17,341 25,663 

เงินฝากธนาคาร 306,521 230,350 

รวม 323,862 256,013 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,821 16,748 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  55,391 60,753 

 3 - 6 เดือน 20 95 

 6 - 12 เดือน 48 14 

 มากกวา่ 12 เดือน 144 38 

รวม 79,424 77,648 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (122) (30) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 79,302 77,618 

ลูกหนีอ้ืน่   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,708 1,905 

เงินสนบัสนุนการส่งเสริมการขายคา้งรับ 225,782 159,524 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  129 40 

อ่ืน ๆ 2,765 3,080 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 232,384 164,549 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 311,686 242,167 
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9. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,353,221 1,163,546 (102,408) (112,502) 1,250,813 1,051,044 

รวม 1,353,221 1,163,546 (102,408) (112,502) 1,250,813 1,051,044 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

เป็นจาํนวน 37 ล้านบาท (2558: 17 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบั

รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 47 ลา้นบาท (2558: 20 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่า

ของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า จาํกดั - 300 - 100 - 311,967 - 554,941 

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า (2001) จาํกดั - 5 - 97 - 4,850 - - 

รวม     - 316,817 - 554,941 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยได้ดาํเนินการชําระบญัชีเสร็จส้ินแล้ว โดยบริษทัฯได้รับเงินคืนจาํนวน         

336 ล้านบาทจากการเลิกกิจการดังกล่าว บริษทัฯบนัทึกผลกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยข้างต้น

จาํนวน 19 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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11. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

อาคารและ              

ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ใชใ้น

งานบริการ

ดา้นภาพถ่าย 

เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ติดตั้งและ

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - - - - - - 

เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนกิจการ 

   ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 3,895 128,975 297,107 38,927 18,629 1,500 489,033 

ซ้ือเพ่ิม - - 185 3,099 28 - 3,312 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,895 128,975 297,292 42,026 18,657 1,500 492,345 

ซ้ือเพ่ิม - 10,524 4,563 11,817 19,412 43,083 89,399 

จาํหน่าย - - - (13,923) - - (13,923) 

ตดัจาํหน่าย - (145) (4,732) - (487) (126) (5,490) 

โอนเขา้ (ออก) - (17,690) 43,047 - 17,690 (43,047) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,895 121,664 340,170 39,920 55,272 1,410 562,331 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - - - - - - 

เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนกิจการ 

   ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 1,362 108,885 180,357 24,792 14,726 - 330,122 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4 174 852 78 53 - 1,161 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,366 109,059 181,209 24,870 14,779 - 331,283 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 199 5,857 44,350 4,132 4,527 - 59,065 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ 

   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - (9,748) - - (9,748) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ 

   ส่วนท่ีตดัจาํหน่าย - (144) (4,366) - (474) - (4,984) 

โอนเขา้ (ออก) - (14,182) - - 14,182 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,565 100,590 221,193 19,254 33,014 - 375,616 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - 

บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 256 - - - 256 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - - 256 - - - 256 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,529 19,916 116,083 17,156 3,878 1,500 161,062 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,330 21,074 118,721 20,666 22,258 1,410 186,459 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        

2558 (จาํนวน 0.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 1,161 

2559 (จาํนวน 6 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 59,065 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน       

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท (2558: 8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า

ตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ    

235 ลา้นบาท (2558: 187 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ค่าสิทธิ 

ในการบริหารร้านและ

จาํหน่ายสินคา้ บริการ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:    

ราคาทุน 36,259 3,100 39,359 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,461) (22) (9,483) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 26,798 3,078 29,876 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:    

ราคาทุน 8,941 - 8,941 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,685) - (8,685) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 256 - 256 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 256 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 30,418 - 

เพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย - 261 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (798) (5) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 29,876 256 
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13. สิทธิการเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ราคาทุน 49,915 36,230 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (11,919) (8,951) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 37,996 27,279 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 27,279 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 13,685 - 

เพิ่มข้ึนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย - 27,332 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,968) (53) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 37,996 27,279 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 896,576 794,613 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 526 62,720 

เจา้หน้ีจากการรับโอนกิจการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       

(หมายเหตุ 6) - 330,539 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 47,354 38,419 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60,913 46,295 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  - 516 

อ่ืน ๆ 9,082 9,370 

รวม 1,014,451 1,282,472 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 150,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (33,333) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                      

ชาํระภายในหน่ึงปี - 116,667 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารคงเหลือทั้งหมดแลว้ 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,843 5,121 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (282) (592) 

รวม 1,561 4,529 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (423) (2,971) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 1,138 1,558 

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการ                      

โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 547 1,296 1,843 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (124) (158) (282) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 423 1,138 1,561 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3,279 1,842 5,121 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (308) (284) (592) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,971 1,558 4,529 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 16,024 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,250 13 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 360 5 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (126) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 593 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,641 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (98) - 

เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย - 11,898 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 17,536 16,024 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,610 18 

บริษทัฯไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 5 ปี (31 ธนัวาคม 2558: 6 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2559 2558 

อตัราคิดลด 2.25 2.25 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3 - 5 3 - 5 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 31 0 - 31 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (493) 585 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 762 (668) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (553) 481 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (394) 471 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 762 (668) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (443) 392 

18. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 
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19. รายได้อืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

รายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสริมการขาย 525,015 11,341 

รายไดเ้งินปันผล - 554,941 

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 19,158 - 

อ่ืน ๆ 29,155 2,686 

รวม 573,328 568,968 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (189,675) 71,555 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 3,896,238 94,512 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 211,685 9,637 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 62,831 1,219 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขาย ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 202,911 9,320 

ค่าเช่าสถานประกอบการและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 247,019 4,488 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักฎหมายและค่าท่ีปรึกษา 32 3,382 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร 3,938 2,359 

ขาดทุนจากการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (10,094) (3,715) 

21. ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 164,120 - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9,145 (10,757) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน 

   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 173,265 (10,757) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (822) 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบั (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,019,668 575,446 

   

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 203,934 115,089 

ผลขาดทุนสะสมยกมาท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์

   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (11,485) 

ผลกระทบจากเงินไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณภาษี - (110,988) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ 

   ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (26,396) (3,405) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 687 28 

อ่ืน ๆ (4,960) 4 

รวม (4,273) 32 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 173,265 (10,757) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 20,482 22,500 

สาํรองส่วนลดรับจากผูข้ายสินคา้ 4,056 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,507 3,205 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 11,485 

รวม 28,045 37,190 
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22. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

  2559 2558 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 846,403 586,203 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,528,879 3,528,879 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.24   0.17 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ จาํหน่ายกลอ้งถ่ายรูปและ

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการถ่ายภาพ ทั้งน้ีส่วนงานการใหบ้ริการดา้นภาพถ่ายและการจาํหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

มีจาํนวนไม่สาระสําคัญ และบริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร

จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ      

3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดัและ

จะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 

2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3 ลา้นบาท (2558: 0.3 ลา้นบาท) 
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25. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้               

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 211.7 0.06 

เงินปันผลระหวา่งกาล         

สาํหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 247.0 0.07 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  458.7 0.13 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังาน พื้นท่ีร้านคา้ในอาคารและบริการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอก

เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 170 189 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 136 130 

มากกวา่ 5 ปี 11 5 

26.2 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ เหลืออยู่เป็น

จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท (2558: 65 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ

ธุรกิจของบริษทัฯ  
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า  

เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯมี 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม  

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่

คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่

มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี

บริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ใน                                      

งบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี     

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี

ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                                            

ไดด้งัน้ี  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 307 17 324 0.1 - 1.25 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - 312 312 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 157 - - - 157 1.0 - 1.8 

 157 - 307 329 793  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,014 1,014 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 1 - - 2 3.67 - 8.65 

 1 1 - 1,014 1,016  

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 227 29 256 0.1 - 1.0 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - 242 242 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 158 - - - 158 1.0 - 1.8 

 158 - 227 271 656  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,282 1,282 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 2 - - 5 2.79 - 8.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 33 117 - - 150 4.05 

 36 119 - 1,282 1,437  
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27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

28. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.91:1 (2558: 1.65:1)  

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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