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To be the Customer’s First Mind of Photographic Solution Provider



ว�สัยทัศน�

บิ�ก คาเมร�า มุ�งมั่นเป�นศูนย�รวมอุปกรณ�ถ�ายภาพครบวงจรแห�งแรก
ในความความคิดของลูกค�าเมื่อนึกถึงผู�ให�บร�การด�าน การถ�ายภาพ

พันธกิจ

•  บิ�ก คาเมร�า ตอบโจทย�ด�านการถ�ายภาพทุกความต�องการของลูกค�าครบวงจร
•  บิ�ก คาเมร�า ดูแลทุกความต�องการของลูกค�าด�วยใจบร�การที่เป�นเลิศ
•  บิ�ก คาเมร�า มุ�งมั่นสร�างความเชื่อมั่นสัมพันธภาพ และความผูกพันในแบรนด�กับลูกค�าอย�างต�อเนื่อง

เป�าหมาย

มีความเป�นมืออาชีพในการให�บร�การที่เป�นเลิศแก�ลูกค�า 
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและสร�างความพ�งพอใจให�แก�ลูกค�ามากที่สุด
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สาส�นจากคณะกรรมการ 

เร�ยน  ท�านผู�ถือหุ�น

        เศรษฐกิจไทยในป� 2559 โดยรวมมีทิศทางที่ดีข�้นเล็กน�อยเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวในป� 2558 โดยมีการลงทุนเป�นแกนหลัก
ที่นำการเติบโต ทั้งนี้การลงทุนของภาครัฐจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเม็ดเง�นสู�ระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุน ให�ภาคเอกชน
มีความเชื่อมั่นในการลงทุนตามมา อย�างไรก็ตาม รัฐบาลได�พยายาม เร�งกระตุ�นเศรษฐกิจ และฟ��นความเชื่อมั่นให�แก�ผู�บร�โภคโดยการ
ออกมาตรการต�าง ๆ เช�น การส�งเสร�มภาคการท�องเที่ยว มาตรการกระตุ�นธุรกิจ SMEs มาตรการส�งเสร�มสินเชื่อที่อยู�อาศัย การลด
ค�าธรรมเนียมการโอนอสังหาร�มทรัพย�และมาตรการ “ช�อปช�วยชาติ” ที่ช�วยกระตุ�นการใช�จ�ายของผู�บร�โภค  ซึ่งธุรกิจของบร�ษัทได�รับ
ประโยชน�จากมาตรการดังกล�าวพอสมควร    
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นายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ� กรรมการผู�จัดการ

นายชาญ      เธียรกาญจนวงศ� ประธานกรรมการ
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การขยายธุรกิจ

 ในป� 2559 ที่ผ�านมา  บร�ษัทยังคงเดินหน�าขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว�  โดยขยายธุรกิจการพ�มพ� (Printing) ซึ่งเป�นแฟลกชิพ 
สโตร�ด�านการถ�ายภาพและพ�มพ�ภาพแบบครบวงจรแห�งแรกในประเทศไทยและครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� จ�ดเด�นคือให�
บร�การครบวงจรที่เดียวจบ (One Stop Service) ภายใต�คอนเซปต�จากประเทศญี่ปุ�น  ซึ่งป�จจ�บันเป�ดให�บร�การแล�ว 2 สาขา  ภายใต�ชื่อ 
“Wonder Photo Shop by Big Camera”  อีกทั้งยังขยายธุรกิจเพ��มเติมไปยังธุรกิจค�าปลีกโทรศัพท�มือถือ (Smart Phone)  ที่จำหน�าย
ผ�านสาขา ภายใต�ชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera”  ป�จจ�บันมีอยู� 26 สาขา  
 เม่ีอเดือนตุลาคม  2559 ท่ีผ�านมา  บิ�ก คาเมร�า ได�ร�วมมือกับบร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด (“AWN”) ในการเข�าบร�หาร
เอไอเอส ช็อป บาย พาร�ทเนอร� (AIS Shop by Partner)  โดยบิ�ก คาเมร�า ได�รับสิทธิในการบร�หาร AIS Shop จาก AWN  จำนวน 3 สาขา
ภายใต�ชื่อ “AIS” ซึ่งป�จจ�บันเป�ดดำเนินการแล�ว 1 สาขา  สำหรับเป�าหมายในอนาคต  บร�ษัทมุ�งเน�นการขยายสาขาทั่วประเทศรวมถึงการ
ปรับปรุงสาขาเดิมให�มีความทันสมัย มีบรรยากาศและการบร�การที่เป�นเอกลักษณ� พร�อมกับพัฒนาและบร�หารสาขาให�มีประสิทธิภาพ
สูงข�้นเพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าให� ได�มากยิ�งข�้น   

ผลการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงานในป� 2559 บร�ษัทมีรายได�เพ��มข�้นจากป�ก�อน ซึ่งเป�นผลมาจากการเพ��มข�้นของรายได�ทั้งจากสาขาเดิมและสาขา
ที่เป�ดใหม�  การบร�หารกระบวนการทำงานภายในและกิจกรรมต�างๆเพ�่อลดการสูญเสีย (Lean Management) สามารถแสดงให�เห็นถึง
ความแข็งแกร�งในการดำเนินธุรกิจและสร�างผลกำไรเติบโตได�อย�างต�อเนื่องและเป�นป�ที่บร�ษัทสามารถสร�างผลกำไรได�สูงสุดนับตั้งแต�
ดำเนินธุรกิจมา 

 สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ  ขอขอบคุณสำหรับความไว�วางใจและเชื่อมั่นจากท�านผู�ถือหุ�น นักลงทุน สถาบันการเง�น

พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค�า ตลอดจนผู�บร�หาร และพนักงานทุกท�านที่ได�ร�วมแรงร�วมใจ ช�วยดำเนินธุรกิจด�วยความเสียสละ ทุ�มเท อดทน 

และซื่อสัตย� ส�งผลให�บร�ษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บร�ษัทขอยืนยันว�าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การตระหนักถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายรวมถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมเพ�่อร�วมผลักดันให�ทุกภาคส�วนเติบโตไป

ด�วยกันอย�างมั่นคงและยั่งยืนต�อไป

                                    (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�)                              (นายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ�) 
                                            ประธานกรรมการ              กรรมการผู�จัดการ
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ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

  2556 2557 2558 2559
งบกำไรขาดทุน (ล�านบาท) 

รายได�รวม  3,173.65 3,451.95 4,717.00 5,663.12

กำไรก�อนภาษีและต�นทุนทางการเง�น     229.92    201.13    579.76 1,023.60

กำไรสุทธิ     162.76    137.03    459.52    846.40

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม  1,553.03 1,741.57 2,046.01 2,446.95

หนี้สินรวม  1,026.54 1,288.28 1,136.59 1,168.95

ส�วนของผู�ถือหุ�น     520.91    453.08    909.25 1,278.00

หุ�นและข�อมูลเกี่ยวกับหุ�น
ทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว (ล�านบาท)      31.29    882.22    352.89    352.89

จำนวนหุ�นสามัญ  (ล�านหุ�น)      31.29    882.22 3,528.88 3,528.88

มูลค�าที่ตราไว�    (บาท)        1.00        1.00        0.10         0.10

กำไรต�อหุ�น    (บาท)        0.16        0.05        0.13         0.24

เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น1       (บาท)             -             -        0.06         0.14

อัตราจ�ายเง�นป�นผลต�อกำไรสุทธิ   (ร�อยละ)             -             -      46.15       58.33

ราคาหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม2       (บาท)             -             -        1.55         5.30

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตรากำไรสุทธิ   (ร�อยละ)        5.13        3.97        9.74       14.95

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น   (ร�อยละ)        0.37      28.14      67.46       77.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�   (ร�อยละ)      10.52        8.32      24.26       37.68

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น     (เท�า)        1.97        2.84        1.25         0.91

หมายเหตุ
1 : สำหรับป� 2559 เป�นอัตราที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ� 2560 และให�นำเสนอขอความเห็นชอบต�อที่

ประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญประจำป� 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2560
2 บร�ษัทกลับเข�าซื้อขายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 จ�งไม�มีราคาย�อนหลัง

        



รายได�รวม

ฐานะทางการเง�น
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1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�  ประธานกรรมการ

2. นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� กรรมการ

3. นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ� กรรมการ

4. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� กรรมการ

5. นายอาทิตย� ชุณหชัชราชัย  กรรมการ

6. ดร.สุว�ทย� ธนียวัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน�  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นางหฤทัย สุขยิ�ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

5.

6. 8.

1.

2.

3.

7.

4.
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1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�  ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

2. นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� รองประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

3. นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ� กรรมการผู�จัดการ

4. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายพาณิชย�

5. นางสาวชุติมา คล�องประทีปผล ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายการเง�น

6. นายพรหมฤทธ์ิ ว�สุทธิกาญจน� ประธานเจ�าหน�าท่ีฝ�ายปฏิบัติการ

คณะผู�บร�หาร

1.1.1.

2.

4.

5.

6.

3.
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ข�อมูลทั่วไป

ชื่อบร�ษัท   บร�ษัท  บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) 

   BIG Camera Corporation Public Company Limited

ชื่อย�อหลักทรัพย�  BIG

ที่ตั้ง   115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม

   เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท�   0  2809  9956-65

โทรสาร   0  2809  9950

Web site  www.bigcamera.co.th

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพและโทรศัพท�เคลื่อนที่

เลขทะเบียนบร�ษัท  010753001404

ทุนจดทะเบียน  3,528,878,800 หุ�น (มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.10 บาท)

ทุนชำระแล�ว  352,887,880 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

        บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ 

เป�นผู�ค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพ และอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องกับการ 

ถ�ายภาพที่มีช�องทางการจำหน�าย 222 สาขา ทั่วประเทศ (ข�อมูล 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560) ภายใต�ช่ือ  “BIG Camera” ท่ีเน�นแนว

คิดหลัก “ศูนย�รวมกล�องดิจ�ตอลที่มีความสุขให�เลือกมากที่สุด” 

นอกจากนี้ ยังให�บร�การเพ��มเติมแก�ลูกค�าในงานบร�การต�างๆ  เพ�่อ

ที่จะให�เป�น One Stop Service  ในด�านการถ�ายภาพ อาทิ การให�

บร�การพ�มพ�ภาพถ�ายในรูปแบบต�างๆ เช�น โฟโต�บุ�ค (Photo Book) 

การให�บร�การขยายระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ�ถ�ายภาพ และ

รวมถึงการให�บร�การซ�อมแซมอุปกรณ�ถ�ายภาพ

        นอกจากการจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพ บิ�ก คาเมร�า ยังมี 

ธุรกิจ  Wonder Photo Shop by Big Camera ซึ่งเป�นแฟลกชิพ

สโตร�ด�านการถ�ายภาพ และพ�มพ�ภาพแบบครบวงจรแห�งแรกใน 

ประเทศไทย และครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� จ�ดเด�น 

คือ ให�บร�การครบวงจรที่เดียวจบภายใต�คอนเซปต�จากประเทศ

ญ่ีปุ�น ซ่ึงป�จจ�บันมีอยู� 2 สาขา  บิ�ก คาเมร�า ยังขยายธุรกิจเพ��มเติม

ไปยังธุรกิจ ค�าปลีกโทรศัพท�มือถือ (Smart Phone)  ที่จำหน�าย

ผ�านสาขา ภายใต�ชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera”  ป�จจ�บันมี

อยู� 26 สาขา ภายใต�ช่ือ “Samsung” ป�จจ�บันมีอยู� 1 สาขา (ข�อมูล 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) 

        เม่ีอเดือนตุลาคม  2559 ท่ีผ�านมา  บิ�ก คาเมร�า ได�ร�วมมือกับ 

บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด (“AWN”) ในการเข�า 

บร�หาร เอไอเอส ช็อป บาย พาร�ทเนอร� (AIS Shop by Partner)  

โดยบิ�ก คาเมร�า ได�รับสิทธิในการบร�หาร AIS Shop จาก AWN  

จำนวน    3 สาขา ภายใต�ชื่อ “AIS” ซึ่งป�จจ�บันเป�ดดำเนินการแล�ว 

1 สาขา  คือสาขาเซ็นทรัล มาร�น�า พัทยา
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญช�วงระยะเวลาที่ผ�านมา

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด เร��มต�นธุรกิจด�วยทุนจดทะเบียน 1 ล�านบาท และ เร��มขยายธุรกิจค�า ปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพเข�าสู�ธุรกิจ 
ค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) โดยมีห�างคาร�ฟ�ร� สาขาสุว�นทวงศ� เป�นสาขาแรกของ บิ�ก คาเมร�า มีลักษณะการจัดต้ังแบบ Stand 
Alone บนพ�้นที่ให�เช�าของห�างคาร�ฟ�ร�ในขณะนั้น

จากภาวการณ�แข�งขันในอุตสาหกรรมกล�องถ�ายรูป มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากกล�องแบบฟ�ล�ม (Film Camera) 
มาเป�นในรูปแบบ ดิจ�ตอล (ป� 2547) บิ�ก คาเมร�า ได�มีการขยายสาขาไปท่ัวประเทศ มากกว�า 70 สาขา

บร�ษัทฯ ได�ขยายกิจการเข�าสู�ธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนท่ี โดยเป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าแบรนด�ต�างๆ เช�น Samsung, Alcatel, 
Asus, i-mobile, JVC, Nokia, Sony และ Lenovo ภายใต�ช่ือร�าน “BIG Mobile by BIG Camera”

บิ�ก คาเมร�า ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงเข�าควบรวมกิจการกับ บร�ษัท ซันวู�ด อินดัสทร�ส� จำกัด (มหาชน) โดยคุณชาญ 
เธียรกาญจนวงศ� และผู�ถือหุ�นของ บิ�ก คาเมร�า เข�าซื้อหุ�นของ บร�ษัท ซันวู�ด อินดัสทร�ส� จำกัด (มหาชน) โดยชำระเป�นหุ�น
สามัญของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด ซ่ึงภายหลังการทำรายการดังกล�าว บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด  จะมีสถานะเป�นบร�ษัท
ย�อยของ บร�ษัท ซันวู�ด อินดัสทร�ส� จำกัด (มหาชน) ภายหลังควบรวมกิจการ บร�ษัท ซันวู�ด อินดัสทร�ส� จำกัด (มหาชน) 
ได�เปล่ียนช่ือเป�น บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“BIG”) เป�นการลงทุนในบร�ษัทอ่ืน (Holding Company) 
โดยมี บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด ดำเนินธุรกิจเป�นบร�ษัทฯ แกน  

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 1/2557 ได�มีมติเปล่ียนแปลงมูลค�าท่ีตราไว�ของหุ�นสามัญบร�ษัทฯ 
จากเดิมมูลค�าหุ�นละ 1.00 บาท จํานวน 882,219,700 หุ�น เป�นมูลค�าหุ�นละ 0.25 บาท จํานวน 3,528,878,800 หุ�น

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2558 ตลาดหลักทรัพย�อนุมัติให� บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (BIG) พ�นเหตุ 
อาจถูกเพ�กถอน โดยปลดเคร�อ่งหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) รวมท้ังย�าย หลักทรัพย� BIG 
ออกจาก กลุ�มบร�ษัทจดทะเบียนทีแก�ไขการดําเนินงานไม�ได�ตามกําหนด (Non- Performing Group : NPG) และอนุญาต 
ให�เร��ม ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย�กลุ�มอุตสาหกรรมบร�การ หมวดพาณิชย� ได�ต้ังแต�วันที 3 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�เข�าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย� แห�ง
ประเทศไทยเป�นวันแรก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�วของบร�ษัทฯ จาก 
จำนวน  822,219,700 บาท เป�นจำนวน  352,887,880 บาท โดยการลดมูลค�าท่ีตราไว�ของหุ�น (Par Value) จากเดิมหุ�น
ละ 0.25 บาท เป�น 0.10 บาท เพ�่อล�างส�วนต่ำมูลค�าหุ�นสุทธิจากส�วนเกินมูลค�าหุ�น จำนวน  430,915,807 บาท และมีผล
ขาดทุนสะสมในอดีตซึ่งส�วนใหญ�เกิดข�้นก�อนที่บร�ษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อจากบร�ษัท ซันวู�ด อินดัสทร�ส� จำกัด (มหาชน) มาเป�น
บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  ส�งผลให�บร�ษัทฯ ไม�สามารถจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นได� และ ท่ีประชุม
ว�สามัญผู�ถือหุ�นยังมีมติอนุมัติการปรับโครงสร�างกิจการโดยบร�ษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า 
จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อย เพ�่อให� BIG เป�นบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจเพ�ยงบร�ษัทเดียว 

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและชำระแล�วต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� เป�นที่
เร�ยบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการรับโอนกิจการจาก บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด ซ่ึงเป�นบร�ษัทย�อยและถือหุ�นร�อยละ 99.99 โดยบร�ษัทฯ 
เป�นท่ีเร�ยบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการจดเลิกกิจการ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด เม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม 2558

ป� 2540

ป� 2556

ป� 2558

ป� 2547

ป� 2557

ป� เหตุการณ�สำคัญ



ป�จจัยความเสี่ยง
 

        ความเสี่ยงที่ระบุด�านล�างเป�นความเสี่ยงบางประการที่สำคัญ 

ซ่ึงอาจส�งผลกระทบในทางลบต�อธุรกิจ ฐานะการเง�น ผลการดำเนิน 

งาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค�าหุ�นสามัญของบร�ษัทฯ นอก

จากนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บร�ษัทฯ ไม�อาจคาดการณ� ได� ณ 

ป�จจ�บัน หร�อเป�นความเสี่ยงที่บร�ษัทฯ พ�จารณาในขณะนี้ แล�วเห็น

ว�าไม�มีผลกระทบในสาระสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจของ บร�ษัทฯ

        นอกจากน้ี ข�อความในลักษณะท่ีเป�นการคาดการณ� ใน อนาคต

เช�น “เช่ือว�า”  “คาดการณ�ว�า” “คาดว�า” “วางแผนว�า” “ประสงค�ว�า”

“โดยประมาณ” หร�อประมาณการทางการเง�น โครงการในอนาคต

ประมาณการผลการดำเนินงานการประกอบ ธุรกิจ แผนการขยาย

ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข�องในการดำเนินธุรกิจ 

และป�จจัยอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นการคาดการณ�ในอนาคต เป�นความเห็นของ

บร�ษัทฯ ณ ป�จจ�บัน และไม�เป�นการรับรองถึงการดำเนินงาน หร�อ

เหตุการณ�ในอนาคต ไม�ว�าในลักษณะใด โดยผล หร�อเหตุการณ�

จร�งอาจแตกต�างอย�างมาก จากประมาณการหร�อการคาดการณ�

ดังกล�าว  

ความเส่ียงที่เกี่ยวกับบร�ษัทฯ

        1) ความเส่ียงจากการมีกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ท่ีมีอิทธิพล
ต�อการกำหนดนโยบายการบร�หารงาน

        ป�จจ�บัน บร�ษัทฯ มีกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ� คือ ครอบครัว

เธียรกาญจนวงศ� ถือหุ�นคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 69.37 ของจำนวน

หุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ คุณชาญ 

เธียรกาญจนวงศ� ยังดำรงตำแหน�งเป�นประธานกรรมการ ประธาน

เจ�าหน�าท่ีบร�หาร และกรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันของบร�ษัทฯ 

จ�งทำให�กลุ�มผู�หุ�นดังกล�าว เป�นผู�มีอำนาจในการบร�หารจัดการและ

ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได�เกือบทั้งหมด ไม�ว�าใน

เร�่องการแต�งตั้งกรรมการ หร�อการขอมติในเร�่องอื่นที่ต�องใช�เสียง

ส�วนใหญ�ของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ยกเว�นในเร� ่องกฎหมายหร�อข�อ

บังคับบร�ษัทกำหนดให�ต�องได�รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ�นที่เข�า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช�น การเพ��มทุน การลดทุน ดังนั้น 

ผู�ถือหุ�นรายอื่นที่เข�าร�วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม�

สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพ�อ่ตรวจสอบหร�อถ�วงดุลการบร�หาร

ของผู�ถือหุ�นใหญ�ได�

        อย�างไรก็ตาม ด�วยโครงสร�างการจัดการของบร�ษัทฯ ประกอบ

ด�วยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต�ละคณะมี

การกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่ีอย�างชัดเจน ทำให�ระบบการทำงาน

ของบร�ษัทฯ มีความเป�นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได�โดย

ง�าย อีกทั้งโครงสร�างคณะกรรมการของบร�ษัท ยังประกอบด�วย

กรรมการอิสระเป�นจำนวน 3 ท�าน ซึ่งแต�ละท�านเป�นผู�ที่มีความรู�

ความสามารถทำให�สามารถสอบทานการทำงานของบร�ษัทฯ ให�มี

ความโปร�งใส ตลอดจน สามารถถ�วงดุลอำนาจในการนำเสนอ

เร�่องต�างๆ ที่จะพ�จารณาเข�าสู�การประชุมผู�ถือหุ�นได� ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนั้นแล�ว บร�ษัท ได�มีระเบียบปฏิบัติกรณีท่ีมีการทำรายการ

ที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุม

ในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง โดยบุคคลดังกล�าว

จะไม�มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำให�สามารถลดทอน

ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข�้นได�อีกด�วย

        2) ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยู�ในอุตสาหกรรมที่มีการ
แข�งขันที่สูง

        ป�จจ�บันธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพน้ันมีสภาพการแข�งขัน 

ที่สูง ทั้งจากผู�ประกอบการที่มีอยู�ในป�จจ�บัน และผู�ประกอบการใหม� 

ที่อาจจะเข�ามาแข�งขันในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�าย

ภาพ เป�นธุรกิจที่ใช�เง�นลงทุนไม�มากนัก และมีโครงสร�างการดำเนิน 

ธุรกิจไม�ซับซ�อน ซึ่งผู�ที่เข�ามาแข�งขันอาจเป�นบร�ษัทขนาดกลางที่ทุน 

จดทะเบียนไม�เกิน 10 ล�านบาท หร�อบร�ษัทขนาดเล็กท่ีอยู�ในท�องถิ�น 

ต�างๆ ตามจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ ทำให� บิ�ก คาเมร�า เผชิญกับ 

ภาวการณ�แข�งขันที่สูงและอาจจะส�งผลกระทบต�อผลประกอบการ 

นอกจากนี้ บิ �ก คาเมร�า ยังมีความเสี ่ยงจากการที่คู �แข�งขันใน

อุตสาหกรรมอาจขายสินค�าทดแทน อาทิเช�น สินค�ามือสอง สินค�า

เลี่ยงภาษี หร�อสินค�าผิดกฎหมาย โดยที่สินค�าทดแทนดังกล�าว

มีสภาพการใช�งานดี ราคาถูก ทำให�ผู�บร�โภคมีทางเลือกมากข�้น

ซึ่งในช�วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อาจจะทำให�ผู�บร�โภคเปลี่ยนมาซื้อ

สินค�าทดแทนมากข�้น ทำให� บิ�ก คาเมร�า มีความเสี่ยงจากการที่

ยอดขายลดลง ซึ่งจะส�งผลกระทบในเชิงลบต�อความสามารถใน

การทำกำไร
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        อย�างไรก็ตามบร�ษัทฯ คาดว�าจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดัง

กล�าวไม�มากนัก เนื่องจากการเข�ามาดำเนินธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�

ถ�ายภาพของผู�ประกอบการรายใหม�น้ันมีข�อจำกัดท่ีสำคัญอยู�หลาย

ประการ อาทิเช�น การไม�สามารถหาพ�้นที่เช�าร�านค�าที่ เหมาะสมได� 

เพราะป�จจ�บันทำเลที่ตั้งที่ดี มีผู�ประกอบการเดิมจับจองเช�าไปเกือบ

ทั้งหมดแล�ว อาทิ ตามศูนย�การค�าชั้นนำ ห�างค�าปลีกสมัยใหม� และ

ห�างท�องถิ�นตามจังหวัดสำคัญๆ รวมถึงการไม�มีอำนาจต�อรองกับ

ตัวแทนจำหน�ายต�างๆ (Brand Supplier) ทั้งในส�วนของวงเง�น

เครดิต ส�วนลดทางการค�า และระยะเวลาการจ�ายชำระเง�น เนื่องมา

จากปร�มาณการสั่งซื้อของผู�ประกอบการรายใหม�ค�อนข�างต่ำเมื่อ

เทียบกับ บิ�ก คาเมร�า สำหรับกรณีที่เกรงว�า ผู�ประกอบการธุรกิจ

ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพ อาทิเช�น ธุรกิจขาย

กล�องมือสอง ธุรกิจขายอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�อง เช�น ศูนย�ล�างอัดขยาย

ภาพ จะเข�ามาดำเนินธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพเพ��มนั้น บิ�ก 

คาเมร�า คาดว�าผู�ประกอบรายใหม� อาจจะ ไม�เข�ามาดำเนินธุรกิจค�า

ปลีกเน่ืองจาก ความไม�คุ�นเคยสภาพตลาด การไม�สามารถหาทำเล

ที่ตั้งที่เหมาะสม และการไม�มีอำนาจเจรจาต�อรองทางการค�ากับ

ตัวแทนจำหน�ายต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บร�ษัทฯ 

ยังมีผลิตภัณฑ�และการบร�การที่หลากหลาย ครบวงจรของธุรกิจ

จำหน�ายกล�องและอุปกรณ�ถ�ายภาพ เพ�่อตอบสนองความต�องการ

ทุกกลุ�มลูกค�า รวมถึงยังมีการจัดการส�งเสร�มการขายอย�างต�อเน่ือง

ตลอดจนการอบรมพนักงานฝ�ายขายให�มีความรู�ความเข�าใจใน

เร�่องของผลิตภัณฑ�เป�นอย�างดี ซึ ่งจะเป�นแรงผลักดันทำให�เกิด

ภาพลักษณ�ที่ดีกับ บิ�ก คาเมร�า ทุกสาขา นอกจากนั้นแล�วด�วย

ประสบการณ�ของผู �บร�หารด�านค�าปลีกที ่ยาวนานกว�า 20 ป� 

สามารถจัดการบร�หารสาขากว�า 250 สาขา และ ความเข�าใจใน

ธุรกิจกล�องทำให� บิ�ก คาเมร�า สามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาวะการ

แข�งขันได�เป�นอย�างดี ทำให�ยังคงเป�นผู�นำในธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�

ถ�ายภาพจนถึงป�จจ�บัน รวมถึงการบร�หารจัดการด�านสินค�าคง

คลังที่ดีซึ่งมีความสำคัญเป�นอย�างมากในธุรกิจค�าปลีก
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        บร�ษัทฯ ต�องจัดเก็บสินค�าคงคลังในจำนวนที่เพ�ยงพอ เพ�่อ

อำนวยความสะดวกในการกระจายสินค�า โดยเฉพาะอย�างยิ �ง

ผลิตภัณฑ�กล�องถ�ายภาพ และอุปกรณ�ที่เกี ่ยวข�อง โดย ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2559 บิ�ก คาเมร�า จัดเก็บสินค�าคงคลังคิดเป�น

สัดส�วนร�อยละ 51 ของสินทรัพย�รวม ซ่ึงสินค�าหลักของ บิ�ก คาเมร�า 

เป�นสินค�าเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ�ถ�ายภาพที่มีการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลงอยู�ตลอดเวลา ซ่ึงในลักษณะการประกอบธุรกิจค�าปลีก

อุปกรณ�ถ�ายภาพ ความหลากหลายในผลิตภัณฑ�เป�นสิ�งจำเป�นที่ 

บิ �ก คาเมร�า จะต�องมีการบร�หารสินค�าคงคลัง เพ� ่อที ่จะสนอง

ตอบตามความต�องการของลูกค�าที่มีหลากหลายประเภท ดังนั้น 

บิ�ก คาเมร�า จ�งอาจมีความเสี่ยงจากการด�อยค�าของสินค�าคงคลัง

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี หร�อการออกผลิตภัณฑ�รุ�นใหม�

ที่ดีกว�า หร�อพฤติกรรมของผู�บร�โภคเปลี่ยนแปลงไปจนทำให�สินค�า

คงคลังท่ีมีอยู�ไม�สามารถขายได� หร�อมีมูลค�าลดลง

        อย�างไรก็ตาม บิ�ก คาเมร�า คาดว�าผลกระทบจากความเสี่ยง 

จากการ ด�อยค�าของสินค�าคงคลังนี้ จะส�งผลกระทบต�อฐานะทาง

การเง�นในป�จจ�บันค�อนข�างน�อย เน่ืองจาก บิ�ก คาเมร�า ได�ศึกษาและ

สำรวจความต�องการและพฤติกรรมของผู�บร�โภคอยู�ตลอดเวลา 

รวมท้ังติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย�าง ใกล�ชิด และจาก

ประสบการณ�ของผู�บร�หารท่ีอยู�ในธุรกิจค�าปลีก อุปกรณ�ถ�ายภาพ

และอุปกรณ�ที่เกี ่ยวข�อง มาอย�างยาวนาน ประกอบกับมีความ

สัมพันธ�อันดีกับตัวแทนจำหน�าย (Brand Supplier) ทำให�สามารถ

เลือกรุ�นสินค�าในแต�ละย่ีห�อให�เหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า

ภายใต�สภาพของเง�่อนไขในการแข�งขันในขณะนั้น และทันต�อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได�เป�นอย�างดี ทั้งนี้จากการที่ผู�บร�หารของ 

บิ�ก คาเมร�า อยู�ในธุรกิจค�าปลีก อุปกรณ�ถ�ายภาพมาอย�างยาวนาน 

การทำงานอย�างใกล�ชิดกับตัวแทนผู�ผลิตและจัดจำหน�ายแบรนด�

หลักๆ ของอุปกรณ�ถ�ายภาพ จะมีการควบคุมดูแลและบร�หารสินค�า

คงคลังร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดให�มีการติด

ตามผลการขายและรายงานสินค�าคงเหลืออย�างต�อเนื่อง มีการส�ง

รายงานสินค�าคงคลังเป�นรายสัปดาห�ให�แก�บร�ษัทคู�ค�าเพ�่อร�วมกัน

กำหนดปร�มาณการสั่งซื้อสินค�าในแต�ละเดือน



 และจากการท่ี บิ�ก คาเมร�า ได�ติดตามผลการขายและรายงาน 

สินค�าคงเหลืออย�างใกล�ชิดโดยทีมผู�บร�หารสามารถที่จะตรวจ 

สอบและว�เคราะห�สินค�าคงคลังได�ตลอดเวลา ทำให�มั ่นใจว�า 

บิ�ก คาเมร�า จะควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล�าวได�เป�นอย�าง

ดี จะเห็นได�จากระยะเวลาการเก็บสินค�าคงคลังในป� 2559 มีระยะเวลา 

ประมาณ 110 วัน และจากนโยบายการตั้งค�าเผื่อการลดมูลค�า 

สำหรับสินค�าล�าสมัย เคลื่อนไหวช�า หร�อเสื่อมคุณภาพ กล�าวคือ 

หากสินค�าดังกล�าวมียอดการเคลื่อนไหวต่ำหร�อมีอายุสินค�ามาก

กว�า 4 ป� จะพ�จารณาตั้งสำรองสินค�าเต็มจำนวนโดยใน ป� 2559 

มีการกลับรายการการตั้งสำรองเพ�่อผลขาดทุนจากสินค�าเสื่อม 

สภาพและล�าสมัยจำนวน 10 ล�านบาทคิดเป�นร�อยละ 0.2 ของราย

ได� จากธุรกิจจัดจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพ อุปกรณ�เสร�มและสินค�า 

เทคโนโลยี แสดงให�เห็นว�า บร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการสินค�า คงคลัง

ที่มีประสิทธิภาพมากข�้นอย�างเห็นได�ชัด และมีอายุเฉลี่ยสินค�าคง

คลังที่ค�อนข�างสั้น

        อน่ึง สำหรับการออกผลิตภัณฑ�รุ�นใหม� บิ�ก คาเมร�า และตัวแทน 

จำหน�ายจะร�วมกันเจรจาและวางแผนในการประมาณการยอดขาย

เพ�่อกำหนดจำนวนสินค�าคงคลังที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจมีข�อผิด

พลาดจากการประมาณการดังกล�าว โดยส�วนใหญ�ตัวแทน ผู�จัด

จำหน�าย (Brand Supplier) จะเข�ามาร�วมรับผิดชอบในรูปแบบต�างๆ 

เช�น การปรับราคาขายลดลง เพ�่อเร�งยอดขายในผลิตภัณฑ� ที่ขาย

ช�า ทั้งนี้ การชดเชยอาจมีการเจรจาชดเชย เป�นบางส�วนของราคา

ท่ีขาดทุนและตามปร�มาณสินค�าคงคลังท่ีเหลืออยู� นอกจากน้ีผู�บร�หาร

ยังมีนโยบายให�ค�าตอบแทนพ�เศษ (Incentive) เพ��มเติม ให�แก�พนักงาน

ที่ขายสินค�าที่สภาพคล�องในการซื้อขายต่ำ

        4) ความเสี่ยงจากการพ�่งพาทีมงานและผู�บร�หาร

        ผู �บร�หารและทีมงานมีส�วนสำคัญอย�างยิ�งในการกำหนด 

กลยุทธ� เป�าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจ และกำกับธุรกิจให�

เป�นไปในแนวทางท่ีกำหนด ซ่ึงหาก บิ�ก คาเมร�า ขาดทีมผู�บร�หารหลัก

โดยเฉพาะประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารซ่ึงเป�นผู�กำหนดกลยุทธ� และทิศ

ทางการดำเนินธุรกิจ ก็อาจเป�นเหตุให� บร�ษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติ

งานได�ตามเป�าหมายที่วางไว� และมีผลกำไรถดถอย ไม�เป�นไปตาม

เป�าหมายได�

 อย�างไรก็ดี ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ มีมาตรการในการจัดสรรและ

กระจายอำนาจหน�าท่ีอย�างเหมาะสม ซ่ึงในการดำเนินธุรกิจ ผู�บร�หาร

และทีมงานก็มีส�วนร�วมในการกำหนดแผนธุรกิจ และ กลยุทธ�ต�างๆ 

มาโดยตลอด นอกจากนี้ บิ�ก คาเมร�า ก็มีแผนการพัฒนาเพ�่อเพ��ม

ความรู�ความสามารถให�บุคลากรอย�างสม่ำเสมอ บิ�ก คาเมร�า จ�ง

เชื่อมั่นว�าจะมีบุคลากรที่มีความรู�และความสามารถ เข�ามาดำเนิน

ธุรกิจสืบทอดหน�าที่ได�หากผู�บร�หารท�านดังกล�าวลาออกหร�อ

เกษียณ

        5) ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจร�ต 
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

        บิ �ก คาเมร�า ประกอบธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพและ 

อุปกรณ� ที่เกี่ยวข�อง ซึ่งจำเป�นที่จะต�องมีการกระจายสินค�าไป ตาม

สาขาต�างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล รวมถึงตามจังหวัดหลักๆ 

ท่ัวประเทศ ประกอบกับสินค�ามีมูลค�าพอสมควรเคล่ือนย�ายสะดวก

และเป�นท่ีต�องการโดยท่ัวไป จากลักษณะ ดังกล�าว บร�ษัทฯ อาจเผชิญ

ความเสี ่ยงจากการทุจร�ตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน เช�น 

พนักงานขายประจำสาขา และพนักงานเก็บสินค�า เป�นต�น ซึ่งอาจ

ก�อให�เกิดความเสียหายต�อผลประกอบการของ บิ�ก คาเมร�า ได�

        ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ�ดังกล�าว 

จ�งได�วางระบบควบคุมภายใน และระบบสอบทานไว�เป�นอย�างดี โดย

การนำระบบสารสนเทศมาช�วยสนับสนุน เช�น ในส�วนการขาย หน�า

ร�าน บิ�ก คาเมร�า มีการบันทึกเลขประจำตัวเคร�อ่งท่ีขายทุกคร้ัง ท่ีมี

การขาย มีการโอนเง�นได�ท่ีได�จากการขายสินค�าทุกวัน  มีการตรวจ

สอบโดยปร�มาณสินค�าโดยการเข�าตรวจนับสินค�าจากฝ�ายตรวจ

สอบฯ อย�างสม่ำเสมอ ในส�วนระบบจัดเก็บสินค�า บิ�ก คาเมร�า ก็มี

มาตรการการตรวจสอบสินค�า โดยละเอียด และมีการ ตรวจนับ

ปร�มาณจร�งทุกเดือน โดยพนักงานดูแลสินค�าทุกราย จะต�องรับผิด

ชอบร�วมกันหากมีสินค�าสูญหาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษ

ในเร�อ่งการทุจร�ตอย�างรุนแรงและพนักงานบร�ษัทฯต�องมีเง�นประกัน

จำนวนหนึ่ง ซึ่งจากมาตรการดังกล�าวทำให� บิ�ก คาเมร�าเชื่อมั่นว�า

ถึงแม�ว�าเกิดการทุจร�ตข�้นจร�ง ก็สามารถที่จะตรวจพบได� ในเวลา

อันรวดเร็ว โดยมาตรการต�างๆ และระบบงานที่บร�ษัทฯ วางไว�เป�น

อย�างดีก็จะช�วยจำกัดความเสียหายที่จะเกิดข�้นไว� ในระดับที่ไม�เป�น

สาระสำคัญต�อผลประกอบการ ท้ังน้ีใน ป� 2559 บิ�ก คาเมร�า มีความ

เสียหายจากการทุจร�ตของพนักงานมูลค�าประมาณ 6.2 แสนบาท
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ซึ่งมีจำนวนไม�ถึงร�อยละ 0.1 ของรายได�จากการขายนอกจากนี้

ยังคงมีความเสียหายเล็กน�อยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย

ซึ่งบร�ษัทฯก็ได�เร�ยกเก็บค�าเสียหายดังกล�าวจากพนักงานที่ปฏิบัติ

ผิดพลาด ซ่ึงเป�นไปตามข�อตกลงร�วมกันระหว�างพนักงานผู�ปฏิบัติ

งานกับ บิ�ก คาเมร�า

        6) ความเสี ่ยงจากการสูญเสียการเป�นผู�จัดจำหน�าย
อุปกรณ�ถ�ายภาพยี่ห�อชั ้นนำ

        จากการท่ีบร�ษัทฯ ได�รับการแต�งต้ังให�เป�นผู�จัดจำหน�าย อุปกรณ�

ถ�ายภาพและอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องจากตัวแทนผู�ผลิตและ จำหน�าย 

Brand ชั้นนำต�างๆ ในประเทศไทย อาทิ เช�น Canon Nikon Sony 

Fuji Olympus Panasonic Casio เป�นต�น ซึ่งภาพลักษณ�ของ

ผลิตภัณฑ�ในตราสินค�าต�างๆ ถือว�าเป�นส�วนสำคัญต�อความเชื่อ

มั่นในการตัดสินใจของผู�บร�โภค นอกจากน้ีในบางช�วงเวลาของกระแส

ความนิยมในผลิตภัณฑ�บางรุ�นบางยี่ห�ออาจจะทำให�ยอดขายใน

ผลิตภัณฑ�น้ันๆ ขายดีข�น้กว�าภาวการณ�ปกติ  ดังน้ันหาก บิ�ก คาเมร�า 

สูญเสียการเป�นผู�จัดจำหน�าย อุปกรณ�ถ�ายภาพชั้นนำเนื่องจาก

สาเหตุต�างๆ เช�น การไม�ได�รับการต�อสัญญาแต�งต้ังเป�นผู�จัดจำหน�าย 

จากตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�ายของ Brand ต�าง ๆ บร�ษัทท่ีเป�นตัวแทน

ผู�ผลิตและจำหน�ายมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการแต�งต้ังตัวแทน

จำหน�าย เป�นต�น อาจจะส�งผลกระทบต�อยอดขายของ บิ�ก คาเมร�า 

ได�

        อย�างไรก็ตาม ตั ้งแต� บิ �ก คาเมร�า ได�ทำสัญญาเป�นผู�จัด

จำหน�ายกับตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพชั้นนำ  

บิ�ก คาเมร�า ยังคงเป�นผู�จัดจำหน�ายในยี่ห�อชั้นนำต�างๆ มาอย�าง

ต�อเนื่อง โดย บิ�ก คาเมร�า สามารถปฏิบัติ ตามเง�่อนไขทางการค�า

ตามท่ีตกลง จ�งได�รับความไว�วางใจจากบร�ษัทท่ีเป�นตัวแทนผู�ผลิต และ

จำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพมาอย�างต�อเนื่อง ประกอบกับป�จจ�บัน 

บิ�ก คาเมร�า มีช�องทางการจำหน�ายท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย

และมีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ บิ�ก คาเมร�า จ�งมีความเชื่อมั่นว�า 

บร�ษัทต�างๆ ท่ีเป�นตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพจะยัง

คงมอบความไว�วางใจให� บิ�ก คาเมร�า เป�นผู�จัดจำหน�ายหลักของ

ผลิตภัณฑ�ไปอย�างต�อเนื่อง

       นอกจากน้ี บิ�ก คาเมร�า ไม�ได�พ�ง่พ�งตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�าย 

อุปกรณ�ถ�ายภาพรายใดรายหน่ึง โดยป�จจ�บัน บิ�ก คาเมร�า ซ้ือสินค�า

จากตัวแทนผู�ผลิตและผู�จำหน�ายรวม 10 รายแรก คิดเป�น สัดส�วน

ร�อยละ 95 โดยในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ�านมา ยอดการสั่งซื้อสินค�า

จากตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�ายแต�ละรายมี สัดส�วนไม�เกินร�อยละ 20 

ของยอดขายรวม แต�อย�างไรก็ตาม บิ�ก คาเมร�า มีนโยบายจะรักษา

ยอดการสั่งซื้อสินค�าในแต�ละราย ไม�ให�เกินร�อยละ 25 ของยอดการ

ส่ังซ้ือรวม ดังน้ันด�วยเหตุผล ดังกล�าว จ�งทำให� บิ�ก คาเมร�า ลดผล

กระทบความเส่ียงจากการสูญเสียการเป�นผู�จัดจำหน�ายในอุปกรณ�

ถ�ายภาพชั้นนำ

         7) ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาเช�าพ�้นที่
/สัญญาเช�าร�านค�า

        ช�องทางการจำหน�ายสินค�าส�วนใหญ�ของ บิ�ก คาเมร�า เกือบ 

ทั้งหมดจะผ�านสาขาต�างๆ ซึ่งเป�นช�องทางหลักในการสร�างรายได� 

ให�แก� บิ�ก คาเมร�า ส�วนใหญ�เป�นพ�น้ท่ีเช�าท่ี บิ�ก คาเมร�า ได�ทำสัญญา

เช�าระยะสั้น (3 ป�) จากเจ�าของพ�้นที่ อาทิเช�น ศูนย�การค�า หร�อห�าง

ค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) ทำให�มีความเสี่ยงที่จะไม�ได�รับ

การต�อสัญญาหร�อถูกเร�ยกร�องค�าเช�าพ�้นที่และค�าบร�การ เพ��มข�้น 

หากสัญญาดังกล�าวสิ�นสุดลง ซ่ึงอาจส�งผลกระทบทำให� รายได�และ

กำไรสุทธิของ บิ�ก คาเมร�า ลดลงได�

        อย�างไรก็ตามในธุรกิจของ บิ�ก คาเมร�า คงหลีกเล่ียงความเส่ียง 

จากการทำสัญญาเช�าระยะส้ันจากเจ�าของพ�น้ท่ีไม�ได� เพราะเป�นธุรกิจ

ท่ีกระทำกันโดยปรกติ ประกอบกับ บิ�ก คาเมร�า ดำเนินธุรกิจมาอย�าง

ยาวนาน มีชื่อเสียง เป�นที่ยอมรับและต�องการของผู� ให�เช�า (เจ�าของ

พ�น้ท่ี) ด�วยเหตุน้ี บิ�ก คาเมร�า จ�งได�รับสิทธิการต�อสัญญาก�อนจาก

ผู� ให�เช�า และที่ผ�านมา บิ�ก คาเมร�า ได�ปฏิบัติตามสัญญาเช�าอย�าง

เคร�งครัดและไม�เคยถูกยกเลิกสัญญาเช�า จ�งทำให�เช่ือว�า บิ�ก คาเมร�า 

จะได�รับการต�อสัญญาเช�าต�อไปในอนาคต อีกทั้ง การทำสัญญา

เช�าระยะสั้นดังกล�าว จะช�วยลดความเสี่ยง หากผลประกอบการไม�

เป�นไปตามเป�าหมาย ท้ังน้ี บิ�ก คาเมร�า อาจจะพ�จารณาไม�ต�อสัญญา

เช�าได�เช�นกัน หากเจ�าของพ�้นที่บางรายที่ เร�ยกร�องค�าเช�าพ�้นที่ที่

เพ��มในอัตราที่สูงจน บิ�ก คาเมร�า คาดว�า อัตรากำไรในสาขานั้น

จะไม�คุ�มค�ากับการลงทุน

 

15

        อย�างไรก็ตาม บิ�ก คาเมร�า คาดว�าผลกระทบจากความเสี่ยง 

จากการ ด�อยค�าของสินค�าคงคลังนี้ จะส�งผลกระทบต�อฐานะทาง

การเง�นในป�จจ�บันค�อนข�างน�อย เน่ืองจาก บิ�ก คาเมร�า ได�ศึกษาและ

สำรวจความต�องการและพฤติกรรมของผู�บร�โภคอยู�ตลอดเวลา 

รวมท้ังติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย�าง ใกล�ชิด และจาก

ประสบการณ�ของผู�บร�หารท่ีอยู�ในธุรกิจค�าปลีก อุปกรณ�ถ�ายภาพ

และอุปกรณ�ที่เกี ่ยวข�อง มาอย�างยาวนาน ประกอบกับมีความ

สัมพันธ�อันดีกับตัวแทนจำหน�าย (Brand Supplier) ทำให�สามารถ

เลือกรุ�นสินค�าในแต�ละย่ีห�อให�เหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า

ภายใต�สภาพของเง�่อนไขในการแข�งขันในขณะนั้น และทันต�อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได�เป�นอย�างดี ทั้งนี้จากการที่ผู�บร�หารของ 

บิ�ก คาเมร�า อยู�ในธุรกิจค�าปลีก อุปกรณ�ถ�ายภาพมาอย�างยาวนาน 

การทำงานอย�างใกล�ชิดกับตัวแทนผู�ผลิตและจัดจำหน�ายแบรนด�

หลักๆ ของอุปกรณ�ถ�ายภาพ จะมีการควบคุมดูแลและบร�หารสินค�า

คงคลังร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดให�มีการติด

ตามผลการขายและรายงานสินค�าคงเหลืออย�างต�อเนื่อง มีการส�ง

รายงานสินค�าคงคลังเป�นรายสัปดาห�ให�แก�บร�ษัทคู�ค�าเพ�่อร�วมกัน

กำหนดปร�มาณการสั่งซื้อสินค�าในแต�ละเดือน



        8) ความเสี่ยงจากการต�ออายุสัญญาเช�ากับบุคคลที่
เกี ่ยวข�อง

        ในป�จจ�บัน บิ�ก คาเมร�า เช�าอาคารสำนักงาน (สำนักงานใหญ�) 

จากบร�ษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท� จำกัด (มีนางวรรณ�กมล 

เธียรกาญจนวงศ� และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� เป�นกรรมการ 

ที่มีอำนาจลงนาม) และเช�าอาคารสำนักงานพร�อมกับคลังสินค�า 

จากนางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ� รวมถึงการเช�าที่ดินเพ�่อ

ปลูกสร�าง อาคารท่ีพักสำหรับพนักงาน (เพ�อ่ให�พนักงานท่ีอยู�ต�าง

จังหวัดและต�องเข�ามาอบรมและทดสอบความรู�เกี่ยวกับการปฏิบัติ

งานขายได�พักอาศัยช่ัวคราว) จาก นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ� 

ซึ่งการทำสัญญาเช�าดังกล�าวทั้ง 3 ฉบับ เป�นการทำรายการกับ

บุคคลท่ีเก่ียวข�อง มีวัตถุประสงค�เพ�อ่ใช� เป�นท่ีต้ังของสำนักงานใหญ�

และคลังสินค�า และการดำเนินธุรกิจ โดยปกติของ บิ�ก คาเมร�า โดย

มีการทำสัญญาเช�าอาคาร และสิ�ง ปลูกสร�าง กับ บร�ษัท ไมดาส 

ดีเวลอปเมนท� จำกัด นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ� และ

นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ� โดยอายุสัญญาเร��มต้ังแต�วันท่ี 1 

มกราคม 2557 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และอีก 2 สัญญา ให�มี

มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 - 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงสัญญา

ดังกล�าวจะมีอายุ 3 ป� และอายุ 2 ป� 7 เดือน อนึ่ง บิ�ก คาเมร�า ยังได�

รับสิทธิในการต�อ อายุสัญญาเช�าก�อนบุคคลอื่น (First right of 

refusal) ภายใต� เง�่อนไขที่ผู� ให�เช�าไม�สามารถปรับข�้นราคาได�เกิน 

ร�อยละ10 ของ อัตราค�าเช�าในป�สุดท�ายของผู� ให�เช�า บิ�ก คาเมร�า

จ�งมีความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งการเช�าอาคารสำนักงานและที่ดิน

จากบุคคลท่ีเก่ียวข�องกัน (กลุ�มผู�ถือหุ�นใหญ�และกรรมการ) โดยอาจ 

มีความเสี่ยงจากการไม�ได�ต�ออายุสัญญาเช�าและความเสี่ยงจาก

ราคาค�าเช�าที่อาจปรับเพ��มข�้นอย�างมีนัยสำคัญในการต�อสัญญา

เช�ารอบใหม� ซึ่งอาจกระทบกับผลการดำเนินงานของ บิ�ก คาเมร�า

ในอนาคต

        อย�างไรก็ตาม ถึงแม�ว�า บิ�ก คาเมร�า ได�ดำเนินการเช�าอาคาร 

สำนักงานและที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ เป�นระยะเวลา  

3 ป� ก็ตาม บร�ษัทฯ คาดว�าจะสามารถต�ออายุการเช�าสำนักงาน 

และที่ดิน ดังกล�าวออกไปได�อย�างต�อเนื่อง (ป�จจ�บันต�ออายุสัญญา 

เช�าทุกฉบับเป�นท่ีเร�ยบร�อยแล�ว  โดยเร��มต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560 

– 31 ธันวาคม 2562) นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ก็ยังเป�นผู�มีสิทธิ ในการ

เลือกต�อสัญญาเช�าก�อนบุคคลอ่ืนอีกด�วย ท้ังน้ีการทำสัญญาเช�า

ทั้ง 3 รายการดังกล�าว เป�นค�าใช�จ�ายที่เป�นค�าเช�าที่ต�องจ�ายให�กับ

บร�ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องดังกล�าวข�างต�นร�วมเท�ากับ 6.23 ล�าน

บาทต�อป� เมื่อเทียบกับรายได�จากการขายของบร�ษัทฯ ในป� 2558 

จะคิดเป�นสัดส�วนเพ�ยงแค�ร�อยละ 0.14 นอกจากน้ี ในการบร�หารจัด

การเร�อ่งสินทรัพย�ด�วยค�าเช�า ยังช�วยให� บิ�ก คาเมร�า สามารถรักษา

สภาพคล�องทางการเง�นที่สูง ของ บิ�ก คาเมร�า ได� โดยที่ไม�ต�องนำ

เง�นสดในจำนวนที่สูงมาลงทุนในอาคารสำนักงาน และยังส�งผลดี

ต�อประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งสะท�อนจาก อัตราส�วนทาง

การเง�น เช�น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ที่อยู�ในระดับที่สูง
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1  ที่ตั้งเลขที่ 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป�นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น (อาคารใหม�)
   มีเนื้อที่ใช�สอยรวม 1,240 ตารางเมตร โดยคิดราคาค�าเช�าเดือนละ 307,000 บาท

2  ที่ตั้งเลขที่ 115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป�นอาคารสำนักงานและคลังสินค�า สูง 4 ชั้น
   มีเนื้อที่ 1,659 ตารางเมตร โดยคิดค�าเช�าเดือนละ  207,000 บาท

3  โฉนดที่ดินเลขที่ 41755 ตำบลหนองแขม  อำเภอหนองแขม  เนื้อที่ 100 ตารางวา  โดยคิดค�าเช�าเดือนละ 5,500 บาท

1

2

3



       นอกจากน้ี บิ�ก คาเมร�า ไม�ได�พ�ง่พ�งตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�าย 

อุปกรณ�ถ�ายภาพรายใดรายหน่ึง โดยป�จจ�บัน บิ�ก คาเมร�า ซ้ือสินค�า

จากตัวแทนผู�ผลิตและผู�จำหน�ายรวม 10 รายแรก คิดเป�น สัดส�วน

ร�อยละ 95 โดยในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ�านมา ยอดการสั่งซื้อสินค�า

จากตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�ายแต�ละรายมี สัดส�วนไม�เกินร�อยละ 20 

ของยอดขายรวม แต�อย�างไรก็ตาม บิ�ก คาเมร�า มีนโยบายจะรักษา

ยอดการสั่งซื้อสินค�าในแต�ละราย ไม�ให�เกินร�อยละ 25 ของยอดการ

ส่ังซ้ือรวม ดังน้ันด�วยเหตุผล ดังกล�าว จ�งทำให� บิ�ก คาเมร�า ลดผล

กระทบความเส่ียงจากการสูญเสียการเป�นผู�จัดจำหน�ายในอุปกรณ�

ถ�ายภาพชั้นนำ

         7) ความเสี่ยงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญาเช�าพ�้นที่
/สัญญาเช�าร�านค�า

        ช�องทางการจำหน�ายสินค�าส�วนใหญ�ของ บิ�ก คาเมร�า เกือบ 

ทั้งหมดจะผ�านสาขาต�างๆ ซึ่งเป�นช�องทางหลักในการสร�างรายได� 

ให�แก� บิ�ก คาเมร�า ส�วนใหญ�เป�นพ�น้ท่ีเช�าท่ี บิ�ก คาเมร�า ได�ทำสัญญา

เช�าระยะสั้น (3 ป�) จากเจ�าของพ�้นที่ อาทิเช�น ศูนย�การค�า หร�อห�าง

ค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) ทำให�มีความเสี่ยงที่จะไม�ได�รับ

การต�อสัญญาหร�อถูกเร�ยกร�องค�าเช�าพ�้นที่และค�าบร�การ เพ��มข�้น 

หากสัญญาดังกล�าวสิ�นสุดลง ซ่ึงอาจส�งผลกระทบทำให� รายได�และ

กำไรสุทธิของ บิ�ก คาเมร�า ลดลงได�

        อย�างไรก็ตามในธุรกิจของ บิ�ก คาเมร�า คงหลีกเล่ียงความเส่ียง 

จากการทำสัญญาเช�าระยะส้ันจากเจ�าของพ�น้ท่ีไม�ได� เพราะเป�นธุรกิจ

ท่ีกระทำกันโดยปรกติ ประกอบกับ บิ�ก คาเมร�า ดำเนินธุรกิจมาอย�าง

ยาวนาน มีชื่อเสียง เป�นที่ยอมรับและต�องการของผู� ให�เช�า (เจ�าของ

พ�น้ท่ี) ด�วยเหตุน้ี บิ�ก คาเมร�า จ�งได�รับสิทธิการต�อสัญญาก�อนจาก

ผู� ให�เช�า และที่ผ�านมา บิ�ก คาเมร�า ได�ปฏิบัติตามสัญญาเช�าอย�าง

เคร�งครัดและไม�เคยถูกยกเลิกสัญญาเช�า จ�งทำให�เช่ือว�า บิ�ก คาเมร�า 

จะได�รับการต�อสัญญาเช�าต�อไปในอนาคต อีกทั้ง การทำสัญญา

เช�าระยะสั้นดังกล�าว จะช�วยลดความเสี่ยง หากผลประกอบการไม�

เป�นไปตามเป�าหมาย ท้ังน้ี บิ�ก คาเมร�า อาจจะพ�จารณาไม�ต�อสัญญา

เช�าได�เช�นกัน หากเจ�าของพ�้นที่บางรายที่ เร�ยกร�องค�าเช�าพ�้นที่ที่

เพ��มในอัตราที่สูงจน บิ�ก คาเมร�า คาดว�า อัตรากำไรในสาขานั้น

จะไม�คุ�มค�ากับการลงทุน

 

        9) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจต�อเนื่องในระยะยาว

        บร�ษัทฯ เป�นผู�จำหน�าย หร�อค�าปลีกกล�องถ�ายภาพ และอุปกรณ� 

ท่ีเก่ียวข�องในการถ�ายภาพท่ีมีสาขาจำนวนมากในประเทศไทย โดย 

ผลิตภัณฑ� เป�นสินค�ากลุ�มเทคโนโลยี ซึ่งอาจจัดเป�นสินค�ากลุ�ม

แฟช่ัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงค�อนข�างรวดเร็ว หร�อ มีการเปล่ียนแปลง

ตามกระแสสมัยนิยม ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล�าวข�น้อยู�กับหลาย

ป�จจัย อาทิเช�น การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ� พฤติกรรม

ของผู�บร�โภค ซึ่งรวมถึงรสนิยมการบร�โภค ความสะดวกสบายใน

การใช�ผลิตภัณฑ� และรูปแบบการใช�ชีว�ต ท้ังน้ีหากบร�ษัทฯ ไม�สามารถ

ท่ีจะปรับตัวให�ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง ท้ังในด�านเทคโนโลยี และ

พฤติกรรมผู�บร�โภคได�ทันท�วงที อาจจะส�ง ผลให� บิ�ก คาเมร�า ไม�ได�

รับความสนใจจากกลุ�มลูกค�าต�างๆ โดยจะส�งผลกระทบในแง�ลบต�อ

ยอดขาย ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเง�นของ บิ�ก คาเมร�า

        ถึงแม�ว�าในอดีตกล�องถ�ายภาพ เคยมีการเปล่ียนผ�านเทคโนโลยี 

จากกล�องที ่ใช�ฟ�ล�ม มาเป�นกล�องดิจ�ตอลก็ตาม ซึ ่งภายหลัง 

อัตราการผลิตและการจำหน�ายกล�องดิจ�ตอลก็มิได�ลดลงแต�อย�างใด 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในเร�่องที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีของกล�องและ

สินค�าทดแทน ในป�จจ�บันยากที่จะหลบหลีก อาทิเช�น จากการที่

อัตราการเติบโตของตลาดกล�องคอมแพ็คท่ีมีแนวโน�ม ท่ีลดลงอย�าง

ต�อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3-4 ป� ที่ผ�านมา ด�วยเหตุผล ที่โทรศัพท�

มือถือ (สมาร�ทโฟน) มีการเติบโตเพ��มมากข�้น ผู�บร�โภค ในป�จจ�บัน

นิยมถ�ายภาพด�วยกล�อง จากโทรศัพท�มือถือเพ��มมากข�้น และด�วย

ป�จจัยของความสะดวกในการพกพา ก็ป�จจัยหนึ่งที่ทำให� ที่ทำให�

มูลค�าตลาดมือถือ (สมาร�ทโฟน) เพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง อย�างไรก็

ตาม การท่ีจำนวนยอดขายโทรศัพท�มือถือเพ��มข�น้ กลับ ทำให�ยอด

จำหน�ายกล�องในกลุ�มมีเทคโนโลยีท่ีสูงกว�า มีอัตราการเพ��มข�น้ตาม

ไปด�วย เนื่องจากจะเป�นการเพ��มกลุ�มลูกค�าที่มีความสนใจในเร�่อง

การถ�ายภาพมากข�้น จนทำให�กลุ�มลูกค�าที่ชื่นชอบการถ�ายภาพ

ยังคงมี ความต�องการกล�องในระดับที่มีความละเอียดมากข�้น ซึ่ง

โดยภาพรวมแล�วมูลค�าของตลาดกล�องถ�ายรูป รวมถึงอุปกรณ�

ที่เกี่ยวทั้งหมดไม�ได�มีการลดมูลค�าลงแต�อย�างใด แต�กลับมีแนวโน�ว

ความต�องการที่สูงข�้น นอกจากนี้ผู�ผลิตกล�องดิจ�ตอลในแบรนด�

ช้ันนำต�างก็มีการปรับตัว โดยมีการนำเสนอ ผลิตภัณฑ�และฟ�งก�ช่ัน 

การทำงานในรูปแบบใหม�ๆ ตลอดเวลาเพ�่อตอบสนองความต�อง

การของผู�บร�โภคท่ีเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว เช�น การเพ��มอุปกรณ�

เชื่อมต�อที่สามารถแบ�งป�นภาพถ�ายได�ง�ายข�้น กล�องถ�ายภาพที่

สามารถโทรศัพท� ได� กล�องที่มีขนาด กะทัดรัดข�้น รวมถึงมีความ

คมชัดหร�อความละเอียดทีสูงข�้น

        อย�างไรก็ตามจากป�จจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข�องดังกล�าว และจากจ�ด

เด�นของ บิ�ก คาเมร�า ท่ีมีความใกล�ชิด และมีการทำธุรกิจมาอย�างต�อ

เน่ืองและยาวนานกับตัวแทนผู�ผลิตและจำหน�าย (Brand Suppliers) 

กล�องถ�ายภาพ ประกอบกับมีความชำนาญในธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�

ถ�ายภาพ โดยมีทีมผู�บร�หาร และบุคคลากรที่มี ความรู� ในด�าน

การถ�ายภาพ จะยังคงความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต�อไปอย�าง

มั่นคง ซึ่ง บิ�ก คาเมร�า ไม�ได�ยึดติดกับตัวแทน ผู�ผลิตและจำหน�าย

กล�องถ�ายภาพ หร�อยึดติดกับตัวผลิตภัณฑ� ประเภทใดประเภทหน่ึง

และ บิ�ก คาเมร�า พร�อมที่จะสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบต�าง ๆ ทั้งในเร�่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

พฤติกรรมผู�บร�โภค

        นอกจากการจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพ บิ�ก คาเมร�า ยังขยาย

ธุรกิจเพ��มเติมไปยังธุรกิจค�าปลีกโทรศัพท�มือถือ (Smart Phone)   

ที่จำหน�ายผ�านสาขา ภายใต�ชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera”  

และบิ�ก คาเมร�า ได�ร�วมมือกับบร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จำกัด (“AWN”) ในการเข�าบร�หารเอไอเอส ช็อป บาย พาร�ทเนอร� 

(AIS Shop by Partner)  โดยบิ�ก คาเมร�า ได�รับสิทธิในการบร�หาร 

AIS Shop จาก AWN  ภายใต�ชื่อ “AIS” และธุรกิจการให�บร�การ 

งานล�างอัดรูปในรูปแบบใหม� พร�อมประสบการณ�ในการเข�าใช� บร�การ

ในลักษณะตามความต�องการของผู�บร�โภค (DIY) และรองรับการส�ง

ข�อมูลไฟล�ภาพจาก Smart Phone ของผู�บร�โภคเข�าสู�ระบบ การ

บร�การด�วยระบบ Wifi ผ�าน App ภายใต�ชื่อ “FUJIFILM Wonder 

Photo Shop by BIG Camera” ซ่ึงบิ�ก คาเมร�า ม่ันใจว�า จะช�วยลด

ความเส่ียงจากการดำเนินธุรกิจต�อเน่ืองในระยะยาวได� อย�างแน�นอน
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ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น
 

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 10 รายแรก ณ วันป�ดสมุดทะเบียน  วันที่ 26 ธันวาคม 2559  บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเร�ยกชำระแล�ว 

3,528,878,800 หุ�น ประกอบด�วย

ทุนจดทะเบียน      352,887,880   บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว     352,887,880   บาท

แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ  3,528,878,800   หุ�น 

มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ                    0.10   บาท

ลำดับ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ�

นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ�

นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ�

น.ส.ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ�

น.ส.ปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ�

รวมครอบครัว เธียรกาญจนวงศ�

นายว�โรจน�  โกศลธนวงศ�

นายปกรณ� ธีรธำรง

น.ส.กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ�

นายกิตติ ฐาปนสกุลวงศ�

บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด

นายธนะสิน  พ�พัฒน�กิตติกุล

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

นายณัฏฐชัย  รัตนะธัมมาวงศ�

ผู�ถือหุ�นรายย�อยอื่นๆ

รวม 

1,115,614,000

374,172,000

374,050,100

321,552,000

87,591,600

87,591,600

87,382,800

2,447,954,100

61,520,000

53,064,468

52,119,600

45,268,900

34,697,600

32,967,701

30,500,000

29,046,500

28,474,400

713,265,531

3,528,878,800

31.61

10.60

10.60

9.11

2.48

2.48

2.48

69.37

1.74

1.50

1.48

1.28

0.98

0.93

0.86

0.82

0.81

20.21

100.00

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ�น ร�อยละของจำนวนหุ�นที่
จำหน�ายแล�วทั้งหมด



นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

        บร�ษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลในอัตราไม�ต่ำกว�าร�อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเง�นทุนสำรองต�างๆตามกฎหมาย 

และเง�นสำรองอ่ืน (ถ�ามี) อย�างไรก็ตาม การจ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได� โดยจะข�น้อยู�กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเง�น 

สภาพคล�อง ความจำเป�นในการใช�เง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ 

เหมาะสม และป�จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินงาน และการบร�หารงานของบร�ษัท โดยอยู�ภายใต�เง�่อนไขที่ว�า บร�ษัทจะต�องมีเง�นสด 

เพ�ยงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล�าวจะต�องก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�น ตามที่คณะกรรมการบร�ษัท 

และ/หร�อผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัท ที่อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผล จะต�องถูกนำเสนอเพ�่อขออนุมัติ 

ต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�เป�นการจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบร�ษัทมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลได�แล�ว 

ให�รายงานให�ที่ประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป

การจ�ายเง�นป�นผล

        ในป� 2559 บร�ษัทฯ มีการจ�ายเง�นป�นผล 2 ครั้งดังนี้

        1) เง�นป�นผลประจำป� 2558 จำนวน 0.06 บาท/หุ�น  จ�ายจากผลประกอบการของบร�ษัทฯ งวด 12 เดือน ที่มีผลกำไรสุทธิ      

            586,202,648 บาท และมีกำไรสะสม (ยังไม�ได�จัดสรร) จำนวน 502,167,049 บาท  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�

            2559  โดยจ�ายเง�นสดป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

        2) เง�นป�นผลระหว�างกาล ป� 2559  จำนวน 0.07 บาท/หุ�น  จ�ายจากผลประกอบการของบร�ษัทฯ งวดหกเดือนแรกของป�

            2559 ท่ีมีผลกำไรสุทธิ 419,870,330 บาท  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคร้ังท่ี 4/2559 โดยจ�ายเง�นสดป�นผล

            ให�แก�ผู�ถือหุ�นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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โครงสร�างการจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

กรรมการผู�จัดการรองประธาน
เจ�าหน�าที่บร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายพาณิชย�

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายการเง�น

ประธานเจ�าหน�าที่
ฝ�ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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คณะกรรมการบร�ษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วย 8 ท�าน

กรรมการผู�มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบร�ษัทฯ

        กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม คือ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ� หร�อ นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� หร�อ นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ� 

หร�อ นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� หร�อนายอาทิตย� ชุณหชัชราชัย กรรมการ 2 ใน 5 ท�านนี้ลงลายมือชื่อร�วมกันเป�น 2 ท�านและประทับ

ตราสำคัญของบร�ษัทฯ

บทบาทและหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท
        คณะกรรมการบร�ษัท เป�นผู�นำในการกำหนดทิศทางเป�าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป�นผู�ติดตามการดำเนินงานของฝ�ายบร�หาร 

โดยมอบอำนาจให�ฝ�ายบร�หารสามารถดำเนินงานให�เป�นไปตามเป�าหมาย อย�างไรก็ตาม การดำเนินงานในเร�่องสำคัญจะต�องได�รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบร�ษัทก�อน

        ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

       1)  ปฏิบัติหน�าที่โดยใช�ความรู�ความสามารถ และประสบการณ�ให�เป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เพ�่อให�เป�นไปตาม   

  กฎหมาย วัตถุประสงค�ของบร�ษัทฯ และข�อบังคับของบร�ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ด�วยความระมัดระวัง  

  และซื่อสัตย� สุจร�ต เพ�่อรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น

        2) พ�จารณากำหนดรายละเอียดและให�ความเห็นชอบว�สัยทัศน� กลยุทธ�ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเป�าหมาย  

  แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ตามที่ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและฝ�ายจัดการจัดทำ

        3) กำกับดูแล การบร�หารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ฝ�ายจัดการ หร�อบุคคลใด ๆ ซึ่งได�รับมอบหมาย

  ให�ทำหน�าที่ดังกล�าว เพ�อ่ให�เป�นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด

        4) ติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯอย�างต�อเนื่อง เพ�่อให�เป�นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบร�ษัทฯ

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�

นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ�

นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ�

นายอาทิตย� ชุณหชัชราชัย

ดร.สุว�ทย� ธนียวัน

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน�

นางหฤทัย สุขยิ�ง

1

2

3

4

5

6

7

8

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน�ง

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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        5)  ดำเนินการให�บร�ษัทฯ นำระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช� รวมท้ังจัดให�มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจ

             สอบภายใน

        6)  จัดให�มีการทำงบการเง�น ณ วันสิ�นสุดรอบป�บัญชีของบร�ษัทฯ และลงลายมือชื่อเพ�่อรับรองงบการเง�นดังกล�าว เพ�่อนำเสนอต�อที่

  ประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญประจำป� เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

        7)  พ�จารณาให�ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและพ�จารณาค�าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ 

             ตรวจสอบนำเสนอก�อนนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญประจำป�เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

        8)  จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่เป�นลายลักษณ�อักษร และการปรับใช�นโยบายดังกล�าว 

             อย�างมีประสิทธิภาพ  เพ�่อให�เชื่อมั่นได�ว�าบร�ษัทมีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกกลุ�มด�วยความเป�นธรรม

        9)  พ�จารณาอนุมัติแต�งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม�มีคุณสมบัติต�องห�ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด 

             พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก�ไขเพ��มเติม)

             รวมถึง ประกาศ ข�อบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวข�อง เข�าดำรงตำแหน�ง ในกรณีที่ตำแหน�งกรรมการว�างลง เพราะเหตุอื่นนอก 

             จากออกตามวาระ และพ�จารณาให�ความเห็นชอบแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค�าตอบแทน 

             กรรมการเพ�่อนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ

       10) แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย อาทิเช�น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�า

  ตอบแทน และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี หร�อคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืนใด และกำหนด

  อำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าวเพ�อ่ช�วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

       11) พ�จารณากำหนดและแก� ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ ได�

       12) พ�จารณาแต�งตั้งผู�บร�หารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�หร�อคณะกรรมการ 

             กำกับตลาดทุน และเลขานุการบร�ษัทรวมทั้งพ�จารณากำหนดค�าตอบแทนของผู�บร�หาร ดังกล�าวตามที่คณะกรรมการได�กำหนด 

             ค�าตอบแทนนำเสนอ

       13) ขอความเห็นทางว�ชาชีพจากองค�กรภายนอก หากมีความจำเป�นเพ�่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

       14) ส�งเสร�มให�กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทเข�าร�วมหลักสูตรสัมมนาต�างๆ ของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทยใน

   หลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับหน�าที่และความรับผิดชอบกรรมการและผู�บร�หารนั้น

       15) แต�งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเร�่อง ตามความจำเป�นและเหมาะสม

บทบาทหน�าที่ของประธานกรรมการ

        1) เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุม ผู�ถือหุ�น ตลอดจนมีบทบาทใน

 การกำหนดระเบียบวาระการประชุมร�วมกับประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

        2) ควบคุมการประชุมให�มีประสิทธิภาพ เป�นไปตามระเบียบข�อบังคับของบร�ษัท สนับสนุนและเป�ดโอกาสให�กรรมการ แสดงความเห็น

 อย�างเป�นอิสระ

        3) สนับสนุนและส�งเสร�มให�คณะกรรมการบร�ษัทปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบ

 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

        4) ดูแล ติดตาม การบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย ให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว�

        5) เป�นผู�ออกเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการให�ช้ีขาดตัดสินเอาเสียงข�างมากเป�นใหญ� และคะแนนเสียงท้ังสองฝ�ายเท�ากัน



        1) สอบทานให�บร�ษัทฯ มีรายงานทางการเง�นถูกต�องตามที่ 

ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดและมีการเป�ดเผย

อย�างเพ�ยงพอ

        2) สอบทานให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพ�จารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจ

สอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพ�จารณา แต�งต้ัง โยก

ย�าย เลิกจ�าง และการพ�จารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความ

ชอบของหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายในหร�อ หน�วยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

         3) สอบทานให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย� แห�งประเทศ

ไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมท้ังกฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ

ของบร�ษัทฯ 

        4) พ�จารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ 

เพ�อ่ทำหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ และเสนอค�าตอบแทนของ

บุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชี โดยไม�มี ฝ�าย

จัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดของกรรมการ
- ไม�มี -

คณะกรรมการตรวจสอบ

        5) พ�จารณารายการที่เกี ่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข�อกำหนดของตลาดหลัก

ทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ�่อให�มั ่นใจว�ารายการดังกล�าว 

สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทฯ

       6) สอบทานให�บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารความเสี่ยง ( R i s k

Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ�่อเสนอต�อคณะ 

กรรมการบร�ษัท

        7) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภาย

ใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำป� การปฏิบัติงานของหน�วยงาน

ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู�สอบบัญชี

        8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผย 

ไว�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�องลงนาม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�าง

น�อยดังต�อไปนี้

23

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุว�ทย� ธนียวัน

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน�

นางหฤทัย สุขยิ�ง

1

2

3

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน�ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



        8.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�องครบถ�วนเป�นท่ีเช่ือถือได�  

         ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ

        8.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภาย

  ใน ของบร�ษัทฯ 

        8.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วย  

  หลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาด

  หลักทรัพย� หร�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัทฯ

        8.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี

        8.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผล

  ประโยชน�

        8.6) ความเห็นเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ 

        8.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

  เข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน

        8.8) ความเห็นหร�อข�อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ  
         สอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร (Charter)
        8.9) รายการอื่นที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบ  
        ภายใต� ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับมอบ
        หมายจาก คณะกรรมการบร�ษัทฯ

        9)   ดำเนินการตรวจสอบข�อเท็จจร�งตามท่ีได�รับแจ�งจากผู�สอบ  
บัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ�อันควรสงสัยว�า กรรมการประธาน 
เจ�าหน�าที่บร�หารหร�อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ 
บร�ษัทได�กระทำความผิดตามที่กฎหมายว�าด�วย หลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย�กำหนด และให�คณะกรรมการตรวจสอบราย
งานผลการตรวจสอบในเบื้องต�นให�แก�สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และผู�สอบบัญชีทราบภาย
ในสามสิบวันนับแต�วันที่ได�รับแจ�งจากผู�สอบบัญชี

        10) รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ทราบอย�างน�อยป�ละ 4 ครั้ง โดยในการ 
ปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีข�อสงสัย 
ว�ามีรายการหร�อการกระทำดังต�อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย�างมีนัย 
สำคัญต�อฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท ให�คณะ 
กรรมการตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เพ�่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจ สอบเห็น
สมควร

       10.1) รายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
       10.2) การทุจร�ตหร�อมีสิ�งผิดปกติหร�อมีความบกพร�องท่ีสำคัญ  
   ในระบบควบคุม ภายใน
       10.3) การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลัก
   ทรัพย� ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข�อ
   กำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยหร�อ
   กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย
       หากคณะกรรมการของบร�ษัทฯ หร�อผู�บร�หารไม�ดำเนินการ 
ให�มีการปรับปรุงแก� ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหร�อการกระทำตามวรรค
หนึ่งต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลัก
ทรัพย�หร�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

       11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน�าที ่ ให�คณะ 
กรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญ กรรมการ ผู�บร�หาร หัวหน�า 
หน�วยงาน หร�อพนักงานของบร�ษัทฯ มาให�ความเห็น เข�าร�วมประชุม 
หร�อส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น

       12) พ�จารณาให�ความเห็นชอบในการว�าจ�างที่ปร�กษาหร�อ 
บุคคลภายนอกตามระเบียบของบร�ษัทฯ มาให�ความเห็น หร�อคำ 
ปร�กษาในกรณีจำเป�น

        13) สอบทานให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการให�ข�อมูลการ
กระทำผิดและการทุจร�ต การสอบสวนและการคุ�มครองผู� ให�ข�อมูล
และรับทราบข�อร�องเร�ยนรวมถึงผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน

 14) พ�จารณาทบทวนขอบเขต และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจำทุกป�

        15) สอบทานความ เป�น อิสระของผู�สอบบัญชี และพ�จารณา 
การรับบร�การอ่ืนท่ีมิใช�การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน

        16) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย
ด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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        1) กำหนดนโยบาย เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน

งบประมาณประจำป� และอำนาจการบร�หารงานต�างๆ ของบร�ษัทฯ 

เพ�อ่เสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติ

        2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตาม

นโยบาย เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

ประจำป�ที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�เป�นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและเอ้ือต�อสภาพธุรกิจ พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำการ

บร�หารจัดการแก�ผู�บร�หารระดับสูง

        3) พ�จารณาอนุมัติการใช�จ�ายเง�นเพ�่อการลงทุน การจัดทำ

ธุรกรรมทางการเง�นกับสถาบันการเง�นเพ�อ่การเป�ดบัญชี กู�ยืม จำนำ

จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียน

กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ�่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บร�ษัทฯ ภายใต�

อำนาจวงเง�นท่ีได�กำหนดไว�

        4) กำหนดโครงสร�างองค�กรและการบร�หารจัดการที ่ม ี

ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร�่องการคัดเลือก การฝ�กอบรม 

การว�าจ�าง และการเลิกจ�างพนักงานของบร�ษัทฯ ท่ีเป�นคณะผู�บร�หาร 

หร�อผู�บร�หารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

หร�อกรรมการผู�จัดการเป�นผู�มีอำนาจแทนบร�ษัทฯ ที่จะลงนามใน

สัญญาจ�างแรงงาน

        5) กำกับดูแลและอนุมัติเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 

บร�ษัทฯ และอาจแต�งตั้งหร�อมอบหมายให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อ 

หลายคนกระทำการอย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการบร�หาร

ตามที่เห็นสมควรได� และคณะกรรมการบร�หารสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หร�อ แก�ไขอำนาจนั้นๆ ได� 

        6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัท มอบหมาย

ทั ้งนี ้  การมอบหมายอำนาจหน�าที ่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบร�หารนั้น จะไม�มีลักษณะเป�น การมอบอำนาจหร�อ

มอบอำนาจช�วงท่ีทำให�คณะกรรมการบร�หาร หร�อผู�รับมอบอำนาจ 

จากคณะกรรมการบร�หาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหร�อบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผล 

ประโยชน�อื่นใดกับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยของ บร�ษัทฯ (ตามที่นิ

ยามไว� ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลัก

ทรัพย�) ซ่ึงการอนุมัติรายการ ในลักษณะดังกล�าวจะต�องเสนอต�อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ บร�ษัท และ/หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น (แล�วแต�กรณี) 

เพ�่อพ�จารณาอนุมัติรายการดังกล�าวตามที่ข�อบังคับ ของบร�ษัทฯ 

และบร�ษัทย�อย (ถ�ามี) หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด ยกเว�นเป�น

การอนุมัติรายการที่มีเง�่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่

ชัดเจน

คณะกรรมการบร�หาร

ขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�

นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ�

นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ�

1

2

3

4

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน�ง

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

รองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายพาณิชย�
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบร�หารประกอบด�วยกรรมการบร�หารท้ังหมด 4 ท�าน ได�แก�



หมายเหตุ : -

             ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ประจำป� 2559  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559  มีมติกำหนดค�าตอบแทนกรรมการ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

BIG Camera Corporation 26

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
        (1) ค�าตอบแทนกรรมการ

             ในป� 2559 บร�ษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�กับคณะกรรมการบร�ษัท ดังน้ี

 ตำแหน�ง 

1) ประธานกรรมการ

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการ / กรรมการอิสระ

เบี้ยประชุมต�อครั้ง (บาท)

19,500

19,500

13,000 / 13,000

รายชื่อ ตำแหน�งงาน

1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�

2) นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

3) นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ�

4) นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� 

5) นายอาทิตย� ชุณหชัชราชัย

6) ดร.สุว�ทย� ธนียวัน

7) ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน�

8) นางหฤทัย สุขยิ�ง

 รวม

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3/4

4/4

3/4

4/4

4/4

3/4

4/4

-

-

-

-

-

4/4

3/4

4/4

78,000

39,000

52,000

39,000

39,000

130,000

78,000

104,000

559,000

จำนวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม ค�าตอบแทน
กรรมการ

ป� 2559 (บาท)คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ



        (2) ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

หมายเหตุ :
1บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีกองทุนสำรองเล้ียงชีพให�แก�พนักงานและผู�บร�หารโดยบร�ษัทฯ ได�สมทบในอัตราส�วนร�อยละ 3 ถึง ร�อยละ 5  ของเง�นเดือน บร�ษัทฯ 

ได�เข�าร�วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทว�ค�า ซึ่งได�จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
2เง�นอื่นๆประกอบด�วยกองทุนประกันสังคมและค�าอบรมสัมมนา

การกำกับดูแลกิจการ

        บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ได�ให�ความสำคัญและมีความมุ�งม่ันต�อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี และบร�หารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ข�อพ�งปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาด หลักทรัพย� 

และมีความมุ�งมั่นที่จะพัฒนา เพ�่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ไปสู�แนวปฏิบัติอันเป�นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร�างความ

เชื่อมั่นให�เกิดข�้นแก�ผู�ถือหุ�นผู�ลงทุน และผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย และมุ�งมั่นที่จะกำกับดูแลการบร�หารงานเ พ�่อให�มี ประสิทธิภาพ โดยได�กำ-

หนด และดำเนินการตามหลักการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ตามที่กำหนดไว�ดังนี้

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

 บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญต�อสิทธิ์ของผู�ถือหุ�นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบร�ษัทฯ และการได�รับข�อมูลของ 

บร�ษัทฯ อย�างถูกต�อง เพ�ยงพอ ทันเวลา และเท�าเทียมกัน เพ�อ่ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร�อ่ง ดังน้ันคณะกรรมการบร�ษัทฯ จ�งมีนโยบาย

ดังนี้

        1) กำหนดนโยบาย เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน

งบประมาณประจำป� และอำนาจการบร�หารงานต�างๆ ของบร�ษัทฯ 

เพ�อ่เสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติ

        2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตาม

นโยบาย เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

ประจำป�ที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�เป�นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพและเอ้ือต�อสภาพธุรกิจ พร�อมให�คำปร�กษาแนะนำการ

บร�หารจัดการแก�ผู�บร�หารระดับสูง

        3) พ�จารณาอนุมัติการใช�จ�ายเง�นเพ�่อการลงทุน การจัดทำ

ธุรกรรมทางการเง�นกับสถาบันการเง�นเพ�อ่การเป�ดบัญชี กู�ยืม จำนำ

จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียน

กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ�่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บร�ษัทฯ ภายใต�

อำนาจวงเง�นท่ีได�กำหนดไว�

        4) กำหนดโครงสร�างองค�กรและการบร�หารจัดการที ่ม ี

ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร�่องการคัดเลือก การฝ�กอบรม 

การว�าจ�าง และการเลิกจ�างพนักงานของบร�ษัทฯ ท่ีเป�นคณะผู�บร�หาร 

หร�อผู�บร�หารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

หร�อกรรมการผู�จัดการเป�นผู�มีอำนาจแทนบร�ษัทฯ ที่จะลงนามใน

สัญญาจ�างแรงงาน

        5) กำกับดูแลและอนุมัติเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 

บร�ษัทฯ และอาจแต�งตั้งหร�อมอบหมายให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อ 

หลายคนกระทำการอย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการบร�หาร

ตามที่เห็นสมควรได� และคณะกรรมการบร�หารสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หร�อ แก�ไขอำนาจนั้นๆ ได� 

        6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัท มอบหมาย

ทั ้งนี ้  การมอบหมายอำนาจหน�าที ่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบร�หารนั้น จะไม�มีลักษณะเป�น การมอบอำนาจหร�อ

มอบอำนาจช�วงท่ีทำให�คณะกรรมการบร�หาร หร�อผู�รับมอบอำนาจ 

จากคณะกรรมการบร�หาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหร�อบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย�ง มีส�วนได�เสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผล 

ประโยชน�อื่นใดกับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยของ บร�ษัทฯ (ตามที่นิ

ยามไว� ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลัก

ทรัพย�) ซ่ึงการอนุมัติรายการ ในลักษณะดังกล�าวจะต�องเสนอต�อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ บร�ษัท และ/หร�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น (แล�วแต�กรณี) 

เพ�่อพ�จารณาอนุมัติรายการดังกล�าวตามที่ข�อบังคับ ของบร�ษัทฯ 

และบร�ษัทย�อย (ถ�ามี) หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด ยกเว�นเป�น

การอนุมัติรายการที่มีเง�่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่

ชัดเจน

        1.1) บร�ษัทฯ จัดส�งหนังสือนัดประชุมพร�อมท้ังข�อมูลประกอบ 

การประชุมตามวาระต�างๆ ให�เพ�ยงพอ ระบุวัตถุประสงค� และเหตุผล 

ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ�่อเป�ดโอกาส 

ให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาข�อมูลอย�างครบถ�วนล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�

ถือหุ�นไม�น�อยกว�า 14 วัน รวมท้ังได�เผยแพร�ข�อมูลดังกล�าวล�วงหน�าไว�

บนเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ และได�ประกาศลงหนังสือพ�มพ�การเร�ยกเชิญ

ประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าเป�นระยะเวลา 3 วันติดต�อกันก�อน

วันประชุม

         1.2) มีนโยบายที่จะเสนอเร�่องสำคัญ ๆ นอกเหนือจากที่กฎ-

หมายกำหนดให�ผู�ถือหุ�นได�รับสารสนเทศอย�างครบถ�วนเพ�ยงพอ 

และทันเวลา เพ�่อการตัดสินใจ สนับสนุน และอำนวย ความสะดวก

ต�อการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังการออกเสียงลงคะแนนโดยการ

มอบฉันทะ สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความ คิดเห็น และเป�ดโอกาส

ขอคำอธิบายหร�อตั้งคำถามใด ๆ คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีหน�าที่

เข�าร�วมประชุม เพ�่อตอบคำถาม ผู�ถือหุ�นโดยพร�อมเพร�ยงกัน

27

เง�นเดือนและโบนัส

1เง�นสนับสนุนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
และ2เง�นอื่นๆ

รวม

6

6

6

6

37,300,800

1,191,858

38,492,658

48,886,000

1,543,457

50,429,457

ประเภทค�าตอบแทน ป� 2558 ป� 2559
จำนวนผู�บร�หาร มูลค�า (บาท) จำนวนผู�บร�หาร มูลค�า (บาท)



3. นโยบายด�านความขัดแย�งทางผลประโยชน�
        คณะกรรมการบร�ษัท ถือเป�นนโยบายสำคัญที่จะไม�ให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานใช�โอกาสจากการเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร

 หร�อพนักงานของบร�ษัท แสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน จ�งห�ามไม�ให�กรรมการประกอบธุรกิจที่แข�งขันกับบร�ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำราย

การที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัทฯ หร�อในกรณีที่จำเป�นต�องทำรายการ เช�นนั้น คณะ

กรรมการบร�ษัทฯ จะดูแลให�การทำรายการน้ัน มีความโปร�งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ีกรรมการ 

ผู�บร�หาร หร�อพนักงานที่มีส�วนได�เสียในรายการนั้นจะต�องไม�มีส�วนในการพ�จารณาอนุมัติ

        ในกรณีที่เข�าข�ายเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต�ประกาศของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะ 

ดูแลให�มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ว�ธีการ และการเป�ดเผยข�อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียนอย�างเคร�งครัด

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

        1.3) บร�ษัทฯ จะดำเนินการเพ�่อเอื้อต�อการส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�น 

รายย�อยได�มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น และเสนอช่ือ 

บุคคลเพ�อ่เข�ารับการเลือกต้ังเป�นกรรมการได�ล�วงหน�าก�อนการประ

ชุมสามัญผู�ถือหุ�น และจัดให�มีกรรมการอิสระท่ีมีความเป�นอิสระอย�าง

แท�จร�งเข�ามาเป�นกรรมการอย�างน�อย 3 คน

        1.4) การจดบันทึกรายงานการประชุมให�บันทึกให�ถูกต�อง ครบ

ถ�วนรวดเร็ว โปร�งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข�อคิดเห็น 

ท่ีสำคัญไว�ในรายงานการประชุมเพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบ 

ได�  บร�ษัทฯ จะมีการบันทึกว�ดีทัศน�ภาพการประชุม เพ�อ่เก็บรักษาไว�

อ�างอิง นอกจากนี้ ให�นำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นเผยแพร�ใน

เว็บไซด�ของบร�ษัทฯ เพ�่อให�ผู�ถือหุ�นได�พ�จารณา รวมถึงส�งรายงาน 

การประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับ

แต�วันที่มีการประชุมผู�ถือหุ�นนั้น

        2.1) บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการประชุมผู�ถือหุ�นและมี 

นโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียม 

กันในการเข�าร�วมประชุม การได�รับสารสนเทศ การซักถามและการ 

ใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

        2.2) อำนวยความสะดวก ให�ผู �ถ ือหุ �นสามารถเสนอชื ่อ

กรรมการหร�อเสนอวาระการประชุมเพ��มเติมได�ก�อนการประชุม

ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าอย�างน�อย 2 สัปดาห�

        2.3) กำหนดหลักเกณฑ�ที ่ช ัดเจน เป�นการล�วงหน�าเพ� ่อ

พ�จารณาว�าจะเพ��มวาระที่ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอหร�อไม�รวมถึงมี

การกำหนดว�ธีการให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอชื่อบุคคลเพ�่อเข�า

ดำรงตำแหน�งกรรมการ

        2.4) ในการประชุมผู�ถือหุ�นจะพ�จารณา และลงคะแนนเสียงตาม

วาระที่กำหนดโดยไม�เปลี่ยนแปลงข�อมูลสำคัญ หร�อเพ��มวาระการ

ประชุมที่ไม�ได�แจ�งล�วงหน�าโดยให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นให�ความเห็นชอบ

         2.5) ให�เพ��มการอำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นที่ไม�สามารถ 

เข�าร�วมประชุมได�ด�วยตนเอง โดยให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะ 

ให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อให�มีกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 คน 

เข�าร�วมประชุมและลงมติแทนได� และแจ�งรายชื่อกรรมการอิสระดัง

กล�าว ไว�ในหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น

        2.6) ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกันไม�ว�าจะเป�น 

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หร�อผู�ถือหุ�นส�วนน�อย ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�นชาวไทย

 หร�อผู�ถือหุ�นชาวต�างชาติ

        2.7) สนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ�่อ

ความ โปร�งใสและตรวจสอบได� ในกรณีท่ีมีข�อโต�แย�งในภายหลัง และ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิแต�ง

ตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล

        2.8) มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกันการ

ใช�ข�อมูลภายในเป�นลายลักษณ�อักษรและได�แจ�งแนวทางดังกล�าวให�

ทุกคนในบร�ษัทฯ ถือปฏิบัติ และผู�บร�หารที่มีหน�าที่รายงานการถือ

ครองหลักทรัพย�ตามกฎหมาย มีหน�าที่จัดส�งรายงานดังกล�าวให�

แก�คณะกรรมการ
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4. นโยบายต�อผู�มีส�วนได�เสีย
        คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักและรับรู�ถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มไม�ว�าจะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน ได�แก� ผู�ถือหุ�น พนักงานและ

ผู�มีส�วนได�เสียภายนอก ได�แก� ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหนี้ คู�แข�ง ภาครัฐ และหน�วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล�เคียงที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนสังคม

ส�วนรวม โดยได�กำหนดคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพ�้นฐานของความเป�น

ธรรมและสมดุลในการประสานประโยชน�ร�วมกันเป�นหลัก

        คณะกรรมการบร�ษัทจ�งมีนโยบายกำหนดไว�ในคู�มือ “จร�ยธรรมทางธุรกิจ” เพ�่อเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู�ไปกับข�อ

บังคับและระเบียบของกลุ�มบร�ษัท ภายใต�กรอบจร�ยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย� ในว�ธีทางที่สร�างสรรค�เท�าเทียมกัน ดังนี้

        4.1) การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต�อผู�ถือหุ�น

        บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าผู�ถือหุ�นคือเจ�าของกิจการและบร�ษัทฯ 

มีหน�าท่ีสร�างมูลค�าเพ��มแก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว จ�งกำหนดให�พนักงาน 

ต�องปฏิบัติตามแนวทางต�อไปนี้

        (1) กำกับดูแลการดำเนินการ เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ มีสถานะ

ทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงาน

สถานภาพของบร�ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข�อมูลทางการเง�น 

การบัญชีและรายงานอื่นๆโดยสมํ่าเสมอและครบถ�วนตามความ

เป�นจร�ง

        (2) รายงานให�ผู�ถือหุ�นทราบอย�างเท�าเทียมกันถึงแนวโน�มใน

อนาคตของบร�ษัทฯ ท้ังในด�านบวกและด�านลบ ซ่ึงต้ังอยู�บนพ�น้ฐาน

ของความเป�นไปได� มีข�อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย�าง เพ�ยงพอ

        (3) ไม�แสวงหาผลประโยชน�ให�ตนเองและผู�อื่น โดยใช�ข�อมูลใดๆ 

ของบร�ษัทฯ ซึ่งยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณะ หร�อดำเนินการใดๆ 

ในลักษณะที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับองค�กร

        4.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต�อภาครัฐ

         บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 

ข�อบังคับท้ังในส�วนงานของภาครัฐโดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม 

บร�ษัทฯ หลีกเลี ่ยงการกระทำที ่อาจจ�งใจให�รัฐหร�อพนักงาน

ของรัฐดำเนินการที ่ ไม�ถูกต�องเหมาะสม แต�จะเน�นการสร�าง

ความสัมพันธ�อันดีระหว�างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถ

ทำได�

        4.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต�อพนักงานบร�ษัทฯ

        ตระหนักอยู�เสมอว�าพนักงานทุกคนเป�นทรัพยากรที่ทรง

คุณค�าที่สุดของบร�ษัทฯ เป�นป�จจัยแห�งความสำเร็จของการบรรลุ

เป� �าหมายของบร�ษัทฯ  บร�ษัทฯ จ�งกำหนดนโยบายให�มีการ

ปฏิบัติที่เป�นธรรม  ทั้งในด�านโอกาส  ผลตอบแทน  การแต�งตั้ง  

โยกย�าย  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

        

        4.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต�อลูกค�า

 บร�ษัทฯ มุ�งดำเนินธุรกิจโดยประสงค�ที่จะให�มีการสร�างสรรค� 

นำเสนอ และบร�หารจัดการผลิตภัณฑ�และการบร�การของบร�ษัทฯ 

แก�ลูกค�าอย�างมีมาตรฐานและมีจร�ยธรรมภายใต�หลักการดำเนิน

งานดังนี้

        (1) มุ�งม่ันท่ีจะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ�และการบร�การเพ�อ่ตอบ

สนองความต�องการของลูกค�า

        (2) ส�งมอบผลิตภัณฑ�และการบร�การท่ีมีคุณภาพ ภายใต�เง�อ่น

ไขที่เป�นธรรม 

        (3) ให�ข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และการบร�การท่ีถูกต�อง เพ�ยง

พอ เพ�อ่ให�ลูกค�ามีข�อมูลเพ�ยงพอในการตัดสินใจ โดยไม�มีการกล�าว

เกินความเป�นจร�งท้ัง ในการโฆษณาหร�อในการส่ือสารช�องทางอ่ืนๆ

กับลูกค�า อันเป�นเหตุให�ลูกค�าเกิดความเข�าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 

ปร�มาณ หร�อเง�่อนไขใดๆ ของสินค�าหร�อบร�การ

        (4) จัดให�มีกระบวนการที่สามารถให�ลูกค�าแจ�งถึงป�ญหาหร�อ

การให�บร�การที่ไม�เหมาะสม เพ�่อที่บร�ษัทจะได�ป�องกันแก� ไขป�ญหา

ให�กับลูกค�าได�อย�างรวดเร็วและนำข�อมูลดังกล�าวไปปรับปรุงหร�อ

พัฒนาผลิตภัณฑ� และการให�บร�การดังกล�าวต�อไป 

        5) รักษาข�อมูลและความลับของ ลูกค�าโดยไม�นำไปเป�ดเผยหร�อ

ใช�ประโยชน�ในทางมิชอบ



        4.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต�อเจ�าหน้ี

        บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างมีหลักการและว�นัย 

เพ�่อสร�างความเชื่อถือให�กับเจ�าหนี้ โดยปฏิบัติตามเง�่อนไขต�างๆ 

ตามสัญญาหร�อท่ีได�ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด หากเกิดกรณีท่ีไม�

สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ตกลงกันไว� ได� บร�ษัทฯ จะแจ�งให�เจ�า

หนี้ ทราบล�วงหน�าเพ�่อร�วมกันพ�จารณาหาแนวทางแก� ไขป�ญหา

 

        4.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต�อคู�แข�งทางการค�า

        บร�ษัทฯ มุ�งดำเนินธุรกิจโดยประสงค�ที่จะประสบความสำเร็จ 

อย�างยั่งยืน และเป�นบร�ษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต�การแข�งขันใน

อุตสาหกรรมอย�างมีคุณธรรมและจร�ยธรรม โดยประพฤติปฏิบัติ

ภายใต�กรอบกติกาของการแข�งขันท่ีดี ไม�แสวงหาข�อมูลท่ีเป�นความ

ลับของคู�แข�งทางการค�า ด�วยว�ธีการที่ไม�สุจร�ตหร�อไม�เหมาะสม 

เพ�อ่ผลประโยชน�ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ไม�กล�าวหาในทาง

ร�าย หร�อมุ�งทำลายช่ือเสียงแก�คู�แข�งทางการค�า ไม�กระทำการใดๆ ท่ี

เป�นการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อ่ืน หร�อคู�แข�งทางการค�า

        4.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต�อสังคมส�วนรวม

 บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด�วย

ตระหนักดีว�าเราเปร�ยบเสมือนส�วนหนึ่งของสังคมที่จะร�วมก�าวเดิน

ไปสู�การพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล�อมเพ�อ่ความย่ังยืนสืบไป บร�ษัทฯ 

จ�งได�ดำเนินกิจกรรมเพ�อ่ชุมชนและสังคมอย�างต�อเน่ือง ควบคู�ไปกับ

การดำเนินธุรกิจภายใต�ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยรวม

        4.8) นโยบายด�านการเป�ดเผย ความโปร�งใส              

        รายงานทางการเง�นและการดำเนินงาน  คณะกรรมการบร�ษัท 

มุ�งม่ันท่ีจะดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบที่

เกี่ยวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใสอย�างเคร�งครัด 

จัดให�มีศูนย�นักลงทุนสัมพันธ�ทำหน�าที่สื่อสารกับผู�ถือหุ�นและให�

ความสะดวกแก�นักลงทุนและนักว�เคราะห�หลักทรัพย�ทั่วไปอย�าง

เท�าเทียมกันและด�วยว�ธีการท่ีเหมาะสมรวมทั้งเผยแพร�ข�อมูลในเว็บ

ไซต�ทั้งที่เป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขณะเดียวกันก็ ได�จัดให�

ส�วนงานท่ีรับผิดชอบด�านการให�ข�อมูลข�าวสารและการประชาสัมพันธ�

ทำหน�าท่ีเผยแพร�ข�าวสารการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการ

ของบร�ษัทฯ ผ�านส่ือต�าง ๆ เพ�อ่ให�ผู�ถือหุ�น นักลงทุน ผู�มีส�วนได�เสีย 

และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องอื่นๆได�รับทราบข�อมูลของบร�ษัทอย�างทั่วถึง

ตรงเวลา และทันต�อเหตุการณ� 

        

        4.9) นโยบายด�านการบร�หารความเสี่ยง

        บร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อย 

ร�วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร ทั้งที่เกิดจาก 

ป�จจัยภายนอกและป�จจัยภายในอย�างสม่ำเสมอ โดยจะทำการ 

ว�เคราะห�ถึงป�จจัยความเส่ียงต�างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ พร�อมท้ังร�วมกันกำหนดมาตรการบร�หารความเส่ียง

และผู�รับผิดชอบ โดยคณะผู�บร�หารที่ได�รับมอบหมาย จะคอยดูแล 

ติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว� โดยความร�วมมือและการ 

ประสานงานจากหน�วยงานฝ�ายต�างๆ และรายงานผลให�กับคณะ 

กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน�าที่ 

ประเมินประสิทธิภาพของการบร�หารความเสี่ยงแล�วรายงานให�  

คณะกรรมการบร�ษัททราบ อย�างน�อยป�ละ 2 คร้ัง เพ�อ่ช�วยให�ทราบ

จ�ดอ�อนและปรับปรุงนโยบายให�มีประสิทธิภาพที่ดีข�้น

        4.10) นโยบายด�านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

        บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญเก่ียวกับความเหมาะสมและความเพ�ยง

พอ ของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ท้ังด�านการ

เง�นและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาทหน�าที่ และอำนาจการ

ดำเนินการให�เป�นไปตามกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับของบร�ษัทฯ

และเพ�่อให�การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอย�าง

เป�นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหน�าท่ี ท้ังน้ีบร�ษัทฯ ด�ว�า

จ�างผู�ตรวจสอบภายในจากบร�ษัทภายนอก ทำหน�าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของทุกหน�วยงานและรายงานผลการตรวจสอบโดย

ตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ของบร�ษัทฯ เพ�่อให�ฝ�ายบร�หารสามารถ แก�ไขป�ญหาเร�งด�วนได�ทัน

การ และรับการประเมินผลงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบด�วย 

ท้ังน้ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�ดูแลและประสาน

งานระหว�างผู�ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

        4.11) นโยบายด�านการพนักงาน

        คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะกำหนดให�มีการพ�จารณา แต�งตั้ง 

และโยกย�าย รวมถึงการให�รางวัล และการลงโทษพนักงานด�วย 

ความถูกต�องชอบธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดที่เป�น 

มาตรฐาน และเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนด 

นโยบายด�านการพนักงาน
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        4.12) นโยบายการกำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงาน

        บร�ษัทฯ มีหลักเกณฑ�ในการพ�จารณากำหนดค�าตอบแทน

อย�างเหมาะสม และสอดคล�องกับผลการดำเนินงานของบร�ษัท ท้ังใน

ระยะสั ้นและระยะยาว  รวมถึงสอดคล�องกับการจ�ายผลตอบ

แทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

        4.13) นโยบายด�านสิ�งแวดล�อมและสังคม

        บร�ษัทฯ ตระหนัก ห�วงใย และเอาใจใส�ต�อสังคม ชุมชน สิ�งแวด

ล�อม และคุณภาพชีว�ตของประชาชน รวมถึงให�ความสำคัญในเร�อ่ง

การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และส�งเสร�มการใช�พลังงานอย�าง

มีประสิทธิภาพ คืนกำไรส�วนหน่ึงเพ�อ่กิจกรรมท่ีจะมีส�วนสร�างสรรค�

สังคม สนับสนุนการศึกษาแก�เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน� แก�ชุมชนท่ีด�อยโอกาส ให�เป�นชุมชนท่ีเข�มแข็งพ�ง่พา

ตนเองได�บร�ษัทฯ จะปฏิบัติและให�ความร�วมมือ หร�อควบคุมให�มีการ

ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ตามเจตนารมณ�ของ กฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่ออกโดยหน�วยงาน กำกับดูแล

  4.14) นโยบายและแนวปฏิบัติด�านการเคารพกฎหมาย และ

หลักสิทธิมนุษยชน

        การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเป�นพ�น้ฐานสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมที่เกี ่ยวข�องกับการดำเนินงาน โดยมุ�งยกระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติให�สูงกว�าข�อกำหนดตามกฎหมาย บร�ษัทสนับ

สนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�

เสียทุกฝ�ายด�วยความเป�นธรรมบนพ�้นฐานของศักดิ์ศร�ความเป�น

มนุษย� โดยกำหนดนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

        • บร�ษัทสนับสนุน และเคารพการปกป�องสิทธิมนุษยชน ดูแล

มิให�ธุรกิจของบร�ษัทเข�าไปมีส�วนเกี่ยวข�องกับการล�วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช�น ไม�สนับสนุนการบังคับใช�แรงงาน (Forced Labor) 

ต�อต�านการใช�แรงงานเด็ก (Child Labor)

        • บร�ษัทให�ความเคารพนับถือและปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย ทุก

ฝ�ายด�วยความเป�นธรรมบนพ�้นฐานของศักดิ์ศร�ความเป�น มนุษย� 

ไม�เลือกปฏิบัติ ไม�แบ�งแยกถิ�นกำเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา

 สภาพร�างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

 

        • คุ�มครองสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียที่ได�รับความเสียหาย จาก

การละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยพ�จารณา

ชดเชยค�าเสียหายให�ไม�ตํ่ากว�าที่กฎหมายกำหนด 

4.15) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย�สินทางป�ญญา

        บร�ษัทให�ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย�สิน ทาง

ป�ญญาของบุคคลอื่นและมีนโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ ใน

ทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท ได�แก� ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร�่อง

หมายการค�า ความลับทางการค�า ซึ่งเป�นสิ�งสำคัญในการ รักษา

ความได�เปร�ยบทางการแข�งขันของบร�ษัท ดังน้ัน กรรมการ ผู�บร�หาร 

และพนักงานทุกคน มีหน�าที่ปกป�อง รักษา และพ�ทักษ� สิทธิท่ีบร�ษัท

มีต�อทรัพย�สินทางป�ญญาทั้งหมด และใช�สิทธิเหล�านั้นอย�างรับผิด

ชอบและต�องเคารพสิทธิท่ีชอบด�วยกฎหมายใน ทรัพย�สินทางป�ญญา

ของบุคคลอื่นด�วย นอกจากนี้ บร�ษัทยังได� 

กำหนดนโยบายทรัพย�สินทางป�ญญาไว�ดังนี้

 • การใช�โปรแกรมคอมพ�วเตอร�ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต�อง โดย

โปรแกรมคอมพ�วเตอร�ทุกชนิดจะต�องผ�านการตรวจสอบและลง

โปรแกรมโดยฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท�านั้น

 • บร�ษัทจะมีการตรวจสอบการใช�ข�อมูล เอกสาร สิ�งตีพ�มพ�

ต�างๆ รวมท้ังงานอันมีสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญาใดๆ ด�วยความ

ระมัดระวังว�าได�รับอนุญาตให� ใช�จากผู�มีสิทธิอย�างถูกต�องตาม

กฎหมายก�อนที่จะมีการใช�งานนั้นๆ รวมถึงจะอ�างอิงแหล�งที่มาของ

ข�อมูล หร�อชื่อเจ�าของงานอันมีสิทธิในทรัพย�สิน ทางป�ญญา

 • บร�ษัทมีนโยบายในการปกป�องและเคารพสิทธิใน 

ทรัพย�สินทางป�ญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม�ละเมิดหร�อสนับสนุน 

การดำเนินการใดๆท่ีมีลักษณะเป�นการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา

ของบุคคลอื่น ไม�ว�าจะเป�นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เคร�่อง

หมายการค�า ความลับทางการค�า และสิทธิทางป�ญญา อื่นๆ ทุก

ประเภท

 • งานอันมีสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญาต�างๆ ที่ได�สร�างสรรค� 

และ/หร�อพัฒนาข�น้โดยพนักงานของบร�ษัท ไม�ว�าจะทำข�น้โดยหน�าท่ี

ท่ีต�องพ�งปฏิบัติ และ/หร�อกระทำตามคำส่ังของบร�ษัท สิทธิในทรัพย�

สินทางป�ญญาดังกล�าวให�ตกเป�นสิทธิในทรัพย�สิน ทางป�ญญา

ของบร�ษัททั้งสิ�น   
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        4.16) นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให�ข�อมูลการ 

กระทำผิดและการทุจร�ต

        บร�ษัทมีนโยบายการให�ข�อมูลการกระทำผิดและการทุจร�ต 

การสอบสวน และการคุ�มครองผู� ให�ข�อมูล เพ�่อให�พนักงานทุกคน 

มีช�องทางในการรายงาน และแจ�งเบาะแสการกระทำผิด หร�อการทุจร�ต

ท่ีเกิดข�น้ในบร�ษัท โดยจัดให�มีช�องทาง เพ�อ่ให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

สามารถเข�ารายงาน หร�อร�องเร�ยนในเร�อ่งท่ีอาจทำให�เกิด ความเสีย

หายต�อบร�ษัท ต�อคณะกรรมการ หร�อถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป�นการ

ดำเนินการตามจรรยาบรรณ

        • ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย ของบร�ษัท กรรมการ ผู�บร�หาร และ

พนักงานในกรณีท่ีพบเห็น หร�อถูกกดดัน / บังคับให�กระทำ การใดๆ 

ที่เป�นการขัดต�อจรรยาบรรณหร�อเร�่องอื่นใดที่อาจก�อให�เกิดความ

เสียหายแก�บร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการ

        • กรณีท่ีเป�นพนักงาน สามารถรายงานต�อ ผู�บังคับบัญชาหร�อ

ผู�บร�หารระดับสูง หร�อสำนักตรวจสอบภายใน แล�วแต�กรณีและทาง 

Email : big.hotline@bigcamera.co.th 

    หร�อ bod@bigcamera.co.th

        • กรณีท่ีเป�นผู�มีส�วนได�เสียอ่ืน อาทิเช�น ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย 

คู�ค�า ลูกค�า เจ�าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ�านทาง 

Email : big.hotline@bigcamera.co.th หร�อส�งข�อมูลมายัง

เลขานุการบร�ษัทตามที่ได�เป�ดเผยไว� ในส�วนช�องทางในการติด

ต�อคณะกรรมการและเลขานุการบร�ษัท

        ช�องทางในการติดต�อคณะกรรมการบร�ษัท และเลขานุการ

บร�ษัท

  บร�ษัทได�จัดให�มีช�องทาง สำหรับผู�มีส�วนได�เสียสามารถใช� 

ติดต�อ สื่อสาร ในการแสดงความคิดเห็นต�างๆ รวมถึงแจ�งเบาะแส 

ในกรณีที่พบเห็น หร�อไม�ได�รับความเป�นธรรมจากการกระทำที่ไม�

ชอบด�วยกฎหมาย หร�อจรรยาบรรณที่ดีของพนักงานเจ�าหน�าที่

ของบร�ษัท โดยสามารถแจ�งเบาะแสเป�นลายลักษณ�อักษรจัดส�งให�

กรรมการคนใดคนหนึ่งหร�อหลายคนของบร�ษัท หร�อติดต�อเลขานุ

การบร�ษัท ส�งมาได�ที่ 

           เลขานุการบร�ษัท

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

          115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม 

          เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

นอกจากน้ัน ผู�มีส�วนได�เสียยังสามารถติดต�อโดยผ�านช�องทางอ่ืนๆ 

ได�แก� เว็บไซต�บร�ษัท โทรศัพท� หร�อส�งอีเมลแจ�งเลขานุการบร�ษัท 

bod@bigcamera.co.th รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน เป�นต�น 
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  4.17) นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน

        1) ห�ามกรรมการ ผู�บร�หาร พนักงาน และลูกจ�างของบร�ษัท 

กระทำการอันใดท่ีเก่ียวข�องกับการทุจร�ตคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบ เพ�อ่

ประโยชน�ทางตรงหร�อทางอ�อมต�อตนเอง ครอบครัว เพ�่อน และคน

รู�จัก ไม�ว�าตนจะอยู�ในฐานะเป�นผู�รับ ผู�ให� หร�อผู�เสนอให� สินบน ท้ังท่ี

เป�นตัวเง�น หร�อไม�เป�นตัวเง�น ทั้งแก�หน�วยงานของรัฐ หร�อเอกชนที่

บร�ษัทได�ดำเนินธุรกิจหร�อติดต�อด�วย

        2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ� เพ�่อสร�างความรู�ความเข�าใจกับผู�

เกี่ยวข�องของบร�ษัท หากไม�ปฏิบัติตามจะต�องได�รับบทลงโทษทาง

ว�นัย ซึ่งจะข�้นอยู�กับข�อเท็จจร�ง และสถานการณ�แวดล�อม 

        3) บร�ษัทไม�มีนโยบายลดตำแหน�ง ลงโทษหร�อให�ผลทางลบต�อ

พนักงานท่ีปฏิเสธการคอร�รัปช่ัน แม�ว�าการกระทำน้ัน จะทำให�บร�ษัท

 สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

        4) ให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการทุจร�ต

คอร�รัปชั่นอย�างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข�อ

กำหนดในการดำเนินการ เพ�่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ

 แนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น

        1. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร พนักงานทุกระดับ ของบร�ษัท 

และบร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม (ถ�ามี) ต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�าน 

การทุจร�ตคอร�รัปช่ันและจรรยาบรรณบร�ษัท โดยต�องไม�เข�าไปเก่ียว

ข�องกับเร�่องคอร�รัปชั่น ไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม

        2. พนักงานต�องไม�พ�งละเลยหร�อเพ�กเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำ

ที่เข�าข�ายคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัท ต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชา 

หร�อบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบ

ข�อเท็จจร�งต�างๆ หากมีข�อสงสัยหร�อข�อซักถาม

        3. บร�ษัทจะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองพนักงานที่ปฏิเสธ 

หร�อแจ�งเร�่องคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัท โดยใช�มาตรการคุ�ม

ครอง ผู�ร�องเร�ยน หร�อผู�ท่ีให�ความร�วมมือในการรายงานการทุจร�ต

คอร�รัปชั่น ตามที่บร�ษัทกำหนดไว�

        4. ผู�ท่ีกระทำคอร�รัปช่ัน เป�นการกระทำผิดจรรยาบรรณบร�ษัท 

จะต�องได�รับการพ�จารณาทางว�นัยตามระเบียบที่บร�ษัท กำหนดไว� 

นอกเหนือจากการได�รับโทษตามกฎหมายหากว�าการ กระทำน้ันเข�า

ข�ายผิดกฎหมาย

       



       5. บร�ษัทจะให�ความสำคัญในการเผยแพร� ให�ความรู� และทำ

ความเข�าใจกับบุคคลอื่นที่ต�องปฏิบัติหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง กับบร�ษัท 

หร�ออาจเกิดผลกระทบต�อบร�ษัท ในเร�่องที่ต�องปฏิบัติให�เป�นไปโดย

สุจร�ต โปร�งใส สามารถเป�ดเผยและตรวจสอบได�

       6. ให�สำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีตรวจ

พบอย�างเร�งด�วน ต�อผู�บร�หารระดับสูง และคณะกรรมการ ตรวจสอบ 

เพ�อ่ดำเนินการเบ้ืองต�นได�โดยตรง และให�รายงานต�อคณะกรรมการ

บร�ษัทต�อไปนอกจากนี้ บร�ษัทยังกำหนดแนวปฏิบัติ ที่ดีเกี่ยวกับ

การให�และรับของขวัญหร�อผลประโยชน�ใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

       6.1) ห�ามมิให�ผู�บร�หารและพนักงานเร�ยก หร�อรับของขวัญ 

หร�อผลประโยชน�ใดๆจากผู�รับจ�าง ลูกค�า ผู�ค�า/ผู�ขาย ผู�ร�วมทุน 

หร�อผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท ไม�ว�าในกรณีใด ซึ่งอาจ 

มีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด�วยความลำเอียง หร�อ 

ลำบากใจ หร�อเป�นผลประโยชน�ที่ขัดกันได�

 6.2) ผู�บร�หารหร�อพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให� หร�อรับ 

ของขวัญ หร�อของกำนัลใดๆจากคู�ค�า หร�อผู�ที่บร�ษัททำธุรกิจด�วย

       4.18) วัฒนธรรมองค�กรและการเป�นแบบอย�างท่ีดีของผู�บร�หาร  

ระดับสูงขององค�กร

       คณะกรรมการบร�ษัท จะถือเป�นหน�าที่ในการจัดให�บร�ษัทฯ 

มีวัฒนธรรมองค�กรที่เหมาะสมโดยมอบหมายให�ฝ�ายบร�หารเป�น 

ผู�นำเสนอวัฒนธรรมองค�กรที่พ�งประสงค� และดูแลให�มีการสื่อสาร 

อย�างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพ�อ่เสร�มสร�างความเข�าใจร�วม

กัน โดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ และฝ�ายบร�หารมีหน�าที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป�นตัวอย�างที่ดี

33
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การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
        บร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดความรับผิดชอบต�อสังคม และกลุ�ม 

ผู�มีส�วนได�เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1) การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม

        • บร�ษัทฯ มุ�งมั่นประกอบธุรกิจด�วยความซื่อสัตย� สุจร�ต และ 

ดําเนินงานธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ ต�อสังคม ท้ังทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุ�งม่ันทําความดีต�อบุคคล กลุ�มชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตร-

ฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช�ความรู�ความสามารถอย�าง เต็มที่ 

ด�วยการปฏิบัติอย�างระมัดระวัง ด�วยข�อมูลที่เพ�ยงพอและมีหลัก

ฐานสามารถอ�างอิงได� รวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

และข�อกําหนดที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด

        • ด�านการปฏิบัติต�อลูกค�า บร�ษัทฯ จะปฏิบัติต�อคู�ค�าอย�าง 

เป�นธรรม ไม�เร�ยกร�องหร�อรับผลประโยชน�ใดๆ ที่ไม�ชอบธรรมจาก 

คู�ค�า และหากปฏิบัติตามเง�่อนไขข�อใดไม�ได� ให�ร�บแจงคู�ค�าให�ทราบ 

ล�วงหน�าเพ�่อรวมกันหาแนวทางแก�ไข

        • ด�านการปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค�า บร�ษัทฯ จะปฏิบัติต�อคู�

แข�งทางการค�า ภายใต�กรอบกติกาของการแข�งขันที่ดี และไม�แสวง

หาข�อมูลที่เป�นความลับของคู�แข�งขันทางการค�าด�วยว�ธีที่ไม�สุจร�ต

        2) การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น

        ผู�บร�หารจะต�องปฏิบัติหน�าทีด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต ระมัด 

ระวัง รอบคอบ เอาใจใส� และมีว�สัยทัศน�กว�างไกล ไม�หาผลประโยชน� 

ให�ตนเอง และพวกพ�อง จากข�อมูลขององค�กร ซ่ึงยังไม�ได�เป�ดเผยต�อ

สาธารณะและไม�เป�ดเผย ข�อมูลความลับขององค�กรต�อบุคคลภาย

นอก รวมท้ังไม�ดําเนินการใดๆ อันเป�นลักษณะท่ีอาจก�อให�เกิดความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน�

        3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

        บร�ษัทฯ ตระหนักต�อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป�นสิทธิขั้น 

พ�้นฐานที่มนุษย�ทุกคนพ�งมีโดยเสมอภาคกัน เพ�่อการดํารงชีว�ต 

อยู�ได�อย�างมีศักดิ์ศร� โดยไม�คํานึงถึงความแตกต�างในเร�่องเชื้อชาติ 

สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หร�อความเชื่อใน 

ทางอ่ืนใด ชาติหร�อพ�น้เพทางสังคม ทรัพย�สิน ถิ�นกําเนิด หร�อสถานะ

ความรับผิดชอบต�อสังคม
        บร�ษัทฯ มีนโยบายเพ�่อให�การดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตาม

หลักการแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการ 8 ข�อ ได�แก�

(1) การประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม (2) การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบัติต�อแรงงานอย�าง

เป�นธรรม  (5) ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค (6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม (7) การพัฒนาชุมชนหร�อสังคม และ (8) การมี นวัตกรรมและ

เผยแพร�นวัตกรรมซึ่งได�จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย

นโยบายภาพรวม
        บร�ษัทฯ ได�มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจ�ดมุ�งหมายที่ต�องการผลตอบแทนจากการลงทุน ความก�าวหน�าในธุรกิจ 

เพ�อ่ให�เกิดความย่ังยืนต�อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว�าการท่ีธุรกิจจะเติบโตอย�างย่ังยืนได�น้ันไม�ใช�อยู�ท่ีผลประโยชน� หร�อกําไรของ บร�ษัทฯ 

เพ�ยงอย�างเดียว จําเป�นต�องคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ�งที่ดีงามสู�สังคมควบคู�ไปด�วย โดยนําความรับผิดชอบต�อสังคม มาใช�ในการบร�หาร

จัดการเพ�อ่ให�ธุรกิจประสบความสําเร็จอย�างย่ังยืน บร�ษัทฯ ดําเนินงานด�วยความโปร�งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ส�วนต�างๆ 

ที่ชัดเจน และบังคับใช�อย�างเคร�งครัดเพ�่อสร�างความเท�าเทียมในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลระบบการบร�หาร จัดการให�มี

ประสิทธิภาพ และป�องกันการความขัดแย�งทางผลประโยชน� รวมถึงการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน โดยมีผู�สอบบัญชี ท่ีได�รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผู�ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ�่อให� มั่นใจได�ว�าบร�ษัทฯ 

รับรู�สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียต�างๆท้ังท่ีได�กําหนดไว�ในกฎหมาย และท่ีบร�ษัทฯ ได�กําหนดนโยบายข�น้ไม�ว�าจะเป�นการ ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น พนักงาน 

ลูกค�า คู�ค�า เป�นต�น



        4) การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

        ผู�บร�หารจะต�องปฏิบัติต�อพนักงานอย�างยุติธรรม บร�หารงาน 

โดยไมมีความลําเอียง สนับสนุนในการ สร�างศักยภาพในความ 

ก�าวหน�า และเพ��มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้ง 

ส�งเสร�มให�พนักงานมีความเข�าใจในเร�่องจรรยาบรรณ ที่พนักงาน 

ต�องพ�งปฏิบัติ จัดสวัสดิการให�พนักงานอย�างเหมาะสม และปฏิบัติ 

ต�อ พนักงานด�วยความสุจร�ตใจ รับฟ�งขอคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

อย�างมีเหตุผล

        5) ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค

        • บร�ษัทฯ จะปฏิบัติต�อลูกค�าอย�างเป�นธรรมในเร�อ่งของสินค�า 

และบร�การ โดยไม�เลือกปฏิบัติ และไม�เป�ดเผยข�อมูลของลูกค�าที่ตน 

ได�ล�วงรู�มา เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป�นข�อมูลที่ตามปกติ 

ว�สัยจะพ�งสงวนไว� ไม�เป�ดเผย เว�นแต�เป�นการเป�ดเผยตามหน�าที่ 

ตามกฎหมาย

        • บร�ษัทฯ เป�ดให�ลูกค�าสามารถร�องเร�ยนได�เกี่ยวกับความไม� 

สมบรูณ�ของสินค�าและบร�การ รวมถึงเป�ดเผยข�าวสารข�อมูลของ 

สินค�า และบร�การอย�างถูกต�องครบถ�วน ต�อผู�บร�โภค

       • บร�ษัทฯ จะปฏิบัติตามข�อตกลงและเง�่อนไขต�างๆ กับลูกค�า 

อย�างเป�นธรรม หากปฏิบัติตามข�อตกลงหร�อเง�่อนไขไม�ได�ต�องร�บ 

แจ�งให�ลูกค�า ทราบ เพ�่อหาทางออกรวมกัน

        6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม 

        บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญกับการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม ความ

ปลอดภัยในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช�ทรัพยากร

อย�างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานตามหลักสากล โดยเฉพาะ

อย�างยิ�งการจัดการเร�่องขยะที่เกี่ยวกับอุปกรณ� อิเล็กทรอนิคส� 

(“ขยะอิเล็คทรอนิคส�”) โดยบร�ษัทฯ จะรวบรวมมีแบตเตอร�่เก�า 

อุปกรณ�กล�องท่ีไม�ได�ใช�งานแล�ว โดยส�งไปยังโรงงานท่ีมีกระบวนการ

ร�ไซเคิลที่ได�รับอนุญาตอย�างถูกต�อง

        7) การร�วม พัฒนา ชุมชนหร�อสังคม

        บร�ษัทฯ จะปฏิบัติหร�อควบคุมให�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง และรับผิดชอบต�อสังคม รวมถึงให�ความ

ร�วมมือ ช�วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป�นประโยชน�

ต�อชุมชนและสังคม

        8) การมีนวัตกรรม และเผยแพร�นวัตกรรม ซึ่งได�จากการ

ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม และผู�มีส�วน

ได�เสีย

        บร�ษัทฯ จะสนับสนุนให�มีนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการ 

ทํางานในองค�กร และในระดับความร�วมมือระหว�างองค�กร ซ่ึงหมาย 

ถึงการทําสิ�งต�างๆด�วยว�ธีใหม�ๆ  และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลง 

ทางความคิด การผลิต เพ�อ่เพ��มมูลค�าเป�าหมายของนวัตกรรม คือ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ�่อทําให�สิ�งต�างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงใน

ทางที่ดีข�้นก�อผลิตผลที่เพ��มข�้น ทั้งนี้เพ�่อให�เกิดประโยชน�ต�อสังคม

สูงสุด

         การเผยแพร�นวัตกรรม ถือเป�นความรับผิดชอบต�อสังคม โดย

การสื่อสาร และเผยแพร�ให�กับกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรับทราบทั้ง

ทางตรงและทางอ�อม โดยผ�านช�องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าข�อมูลข�าวสารของบร�ษัทฯ เข�าถึงกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วน

เสียของบร�ษัทฯได�อย�างทั่วถึง
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        วัตถุประสงค�ของโครงการ

        • เพ�อ่สนับสนุนให�ผู�ท่ีรักการถ�ายภาพ และชุมชนท�องถิ�นท่ีขาด

โอกาส มีความรู� เข�าใจ ที่จะดูแลสุขภาวะทางตาด�วยตนเองและผล 

กระทบที่เกิดจากสุขภาพ และสิ�งแวดล�อม ที่เป�นสาเหตุโรคทางตา 

โดยเช่ือมโยงความรู�ระหว�างจักษุแพทย�ของสภากาชาดไทย ผ�านส่ือ 

สร�างสรรค�ทุกรูปแบบ

        • เพ�่อส�งเสร�มให�ผู�ที่รักการถ�ายภาพ ได�เกิดจ�ตอาสาออกมา 

ทำงานรับใช�สังคม และชุมชนท�องถิ�น ฝ�กให�มีทักษะและเทคนิคในการ

ให�ความรู�แก�กลุ�มผู�เสี่ยง ต�อการเกิดโรคทางตา และเห็นถึงความ 

สำคัญ การมีน้ำใจในสังคม พร�อมมีจ�ตอาสาในการช�วยเหลือผู�ด�อย 

โอกาสทางสังคม

        • เพ�่อมีส�วนร�วมกับภาคีเคร�อข�ายตลอดจนองค�กรน้ำดีใน

สังคมไทย ร�วมมือกันหาเง�นทุนสนับสนุน โครงการ “ เป�ดตาดีสู�

สังคมไทย ” มอบให�แก�หน�วยแพทย�จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

        เป�าหมายของโครงการ

        สร�างการรับรู�ต�อกลุ�มเป�าหมาย และเชิญชวนให�ร�วมสมทบทุน

กับโครงการ “ เป�ดตาดีสู�สังคมไทย ” ภายใต�แนวคิด “ ความรักทำให� 

ตาสว�าง ”มอบให�แก�หน�วยแพทย�จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� โดยตั้งเป�า 

หมายไว�ท่ีจำนวน 3,000,000 บาท (สามล�านบาท) ภายในระยะเวลา 

12 เดือน ระหว�างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2559

กิจกรรมเพ�่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม (After process)
        บร�ษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพ�่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “เป�ดตาดีสู�สังคมไทย” ภายใต�แนวคิด “ความรักทำให�ตาสว�าง”

        บิ�ก คาเมร�า ได�ร�วมกับหน�วยบรรเทาทุกข�ของสภากาชาดไทยก�อตั้งโครงการ ภายใต�ชื่อ  “เป�ดตาดีสู�สังคมไทย”  เพ�่อร�วมระดมทุน 

หารายได�โดยไม�หักค�าใช�จ�าย เข�าสู�หน�วยแพทย�จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพ�อ่คืนแสงสว�างและเป�ด 

โอกาสในการมองเห็นให�ผู�ที่ประสบป�ญหาทางสายตาไ ด�กลับมามองเห็นสิ�งต�างๆ รอบตัวอีกครั้ง ภายใต�แนวคิด “ความรักทำให�ตาสว�าง” 

และเพ�่อร�วมสร�างจ�ตอาสา เป�ดตาดีสู�สังคมไทยสืบไป ซึ่งในป� 2559 บิ�ก คาเมร�า ได�ดำเนินโครงการต�อเนื่อง เป�นป� ที่ 4 แล�ว โดยในป�แรก 

สามารถรวบรวมเง�นสบทบเข�าโครงการฯ ได�จำนวน 722,766 บาท  ในป�ที่สองสามารถรวบรวมเง�นกองทุน ได�มากถึง 2,090,556 บาท 

ป�ที่สามสามารถรวบรวมเง�นเข�าโครงการ ได�ถึง 2,607,190 บาท และในป� 2559 ได�ระดมทุนเข�าโครงการได�ถึง  2,628,777.82 บาท  

สำหรับป� 2560 บิ�ก คาเมร�า ยังคงดำเนินโครงการดังกล�าวต�อไปอีกเป�นป�ที่ 5



        สถานที่ดำเนินงาน

        ตั้งกล�องรับบร�จาค ณ BIG Camera ศูนย�รวมกล�องดิจ�ตอล 

ที่มีความสุขให�เลือกมากที่สุดที่มากกว�า 250 สาขาทั่วประเทศ

        การประชาสัมพันธ� โครงการ

        • แถลงข�าวเป�ดตัว โครงการ “ เป�ดตาดีสู�สังคมไทย ” ภายใต�  

 แนวคิด “ ความรักทำให�ตาสว�าง ” 

        • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ� ประเภทแผ�นป�ายโฆษณาขนาด A3  

 และแผ�นป�ายโฆษณาแบบตั้ง ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร  

 ติดต้ัง ณ ร�าน BIG Camera ท่ีมากกว�า 250 สาขาท่ัวประเทศ

        • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ� ประเภทแผ�นป�ายโฆษณาขนาด A3  

 ติดตั้ง ณ มหาว�ทยาลัยและสถานที่สำคัญทั่วไป

        •  จ ัดทำการประชาส ัมพ ันธ �บนช ุมชนส ังคมออนไลน �

 ประชาสัมพันธ�เพลงประจำโครงการและว�ดีทัศน�ประจำโครง

 การผ�านช�องทางชุมชนสังคมออนไลน�

        ช�องทางการระดมทุน

        • จัดทำของที่ระลึก ได�แก� เสื้อยืด และ ตุ�กตาหมี

        • ต้ังกล�องรับบร�จาค ณ ร�าน BIG Camera ทุกสาขาท่ัวประเทศ

        • ตั้งกล�องรับบร�จาค ณ ร�านของพันธมิตรกล�องทุกค�าย

        • เข�าร�วมกิจกรรมพ�เศษกับภาคีต�างๆ โดยผ�านกิจกรรมพ�เศษ  

 BIG STUDIO เพ�่อตั้งกล�องรับบร�จาคนิทรรศการภาพ

 ถ�ายชุด เพราะความรักทำให�ตาสว�าง

        ผลที่คาดว�าจะได�รับ

        ผู�ท่ีรักการถ�ายภาพ และลูกค�าท่ีใช�บร�การท่ีร�าน BIG Camera  

ที่มีสาขามากกว�า 250 สาขา ทั่วประเทศ รับรู�และร�วมสมทบทุนกับ

โครงการ “ เป�ดตาดีสู�สังคมไทย ” ภายใต�แนวคิด “ ความรักทำให�ตา

สว�าง ” มอบให�แก�หน�วยแพทย�จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทยใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในการสนับ 

สนุนการทำกิจกรรมต�างๆ ต�อไป

        

        สำหรับการจัดกิจกรรม เพ�อ่สังคมภายใต�ช่ือ โครงการเป�ดตาดี 

สู�สังคมไทย เป�นการทำงานอย�างต�อเนื่อง ซึ่งในป�นี้นับเป�นป�ที่ 5          

โดยจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรม ให�เข�าถึงพฤติกรรมของผู�มีส�วน 

ได�ส�วนเสียสำหรับโครงการตามเป�าหมายเดิม ที่กำหนดไว�มากข�้น 

เพ�่อให�รูปแบบของโครงการ มีความทันสมัย และก�าวทันเทคโนโลยี 

และเป�นไปในทางทิศทางเดียวกับเทรนด�ธุรกิจของบร�ษัทมากข�้น
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        วัตถุประสงค�โครงการ

        • เพ�่อสนับสนุนนักถ�ายภาพรุ�นใหม�ที่กําลังศึกษาอยู�ในระดับ 

อุดมศึกษา ให�มีโอกาสได�ใช�ความคิดสร�างสรรค� และพัฒนาทักษะ 

การถ�ายภาพ     

        • เพ�อ่ส�งเสร�มให�กลุ�มนักศึกษาได�มีโอกาสนำเสนอผลงานภาพ

ถ�ายสู�สายตาสาธารณชนมากข�้น

โครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CONTEST & UNIVERSITY ROAD SHOW 
กิจกรรมส�งเสร�มการถ�ายภาพในระดับอุดมศึกษา

        บิ�ก คาเมร�า ร�วมกับ สมาคมถ�ายภาพแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� เสนอโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA 

PHOTO CONTEST & UNIVERSITY ROAD SHOW กิจกรรมส�งเสร�มการถ�ายภาพในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำป� 2559    

สิงหาคม 2559 - มกราคม 2560



มหาว�ทยาลัยท่ีเข�าร�วมโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA 

        คัดเลือกนักศึกษาจาก 16 สถาบันการศึกษามาเข�าร�วม

กิจกรรม RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP 

ครั้งที่ 4 ประจำป� 2559 

        1. จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

        2. มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� 

        3. มหาว�ทยาลัยมหิดล 

        4. มหาว�ทยาลัยศิลปากร 

        5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

        6. ว�ทยาลัยเพาะช�าง   

            มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

        7. มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ 

        8. มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ 

        9. มหาว�ทยาลัยรังสิต 

       10. มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม 

       11. มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 

       12. มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

       13. มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

             ว�ทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

       14. มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� 

       15. มหาว�ทยาลัยนเรศวร พ�ษณุโลก 

       16. มหาว�ทยาลัยบูรพา ชลบุร�
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รายการระหว�างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและลักษณะความสัมพันธ�
ในระหว�างป� 2559 บร�ษัทฯมีการทำรายการกับบุคคลหร�อกิจการที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

ที่ ผู�ให�บร�การ ลักษณะความสัมพันธ� ลักษณะรายการที่สำคัญ ความจำเป�นและสมเหตุสมผล

บร�ษัท ไมดาส
ดีเวลลอปเม�นท�
จำกัด

เป�นกิจการท่ีมีผู�ถือหุ�นและกรรมการร�วม
กัน คือนางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� 
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� 
นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ�

ค�าเช�าสำนักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ 

ค�าภาษีโรงเร�อน 526
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เป�นไปตามเง�อ่นไขทางการค�าและเกณฑ�
ตามท่ีตกลงกัน ซ่ึงรายการค�าปกติ มีการ
กำหนดราคาและเง�อ่นไขอ่ืน ๆ ตามราคา
ตลาดเช�นเดียวกับ การกำหนดราคาให�
กับบุคคล หร�อกิจการอ่ืนท่ีไม�เก่ียวข�อง
กันและไม�มีการถ�ายเทผลประโยชน�
ระหว�างกันซ่ึงเป�นไปตามปกติธุรกิจ และ
มีความเหมาะสม

ค�าภาษีโรงเร�อน เป�นไปตามเง � ่อนไขทางการค�าและ
เกณฑ�ตามที่ตกลงกัน ซึ่งรายการค�า
ปกติมีการกำหนดราคาและเง� ่อนไข
อื่นๆ ตามราคาตลาดเช�นเดียวกับการ
กำหนดราคาให�กับบุคคล หร�อ กิจการ
อื่นที่ไม�เกี่ยวข�องกันและไม�มีการถ�ายเท
ผลประโยชน�ระหว�างกัน ซึ่งเป�นไปตาม
ปกติธุรกิจ และมีความเหมาะสม

เป�นรายการเช�าอสังหาร�มทรัพย� ระยะ
สั้นไม�เกิน 3 ป� เป�นราคาเท�ากับราคา
ประเมินของผู�ประเมินภายนอก เป�น
ราคาเดียวกับราคาบุคคลภายนอกใน
บร�เวณนั้นซึ่งเป�นราคาท่ีมีความจำเป�น 
และเหมาะสมต�อการประกอบธุรกิจของ
บร�ษัทฯ 

3,684

นางสาวณัฐพร
เธียรกาญจนวงศ�

เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯและเป�นบุตร
ของประธานกรรมการ  (คุณชาญ
เธียรกาญจนวงศ�)  

ค�าเช�าสำนักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ เป�นรายการเช�าอสังหาร�มทรัพย� ระยะ
สั้นไม�เกิน 3 ป� เป�นราคาเท�ากับราคา
ประเมินของผู�ประเมินภายนอก เป�น
ราคาเดียวกับราคาบุคคลภายนอกใน
บร�เวณนั้นซึ่งเป�นราคาท่ีมีความจำเป�น 
และเหมาะสมต�อการประกอบธุรกิจของ
บร�ษัทฯ

2,484

นางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ�

1

2

3 เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ และเป�นบุตร 
ของประธานกรรมการ (คุณชาญ  
เธียรกาญจนวงศ�)

ค�าเช�าสำนักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ
                

เป�นไปตามเง�อ่นไขทางการค�าและเกณฑ�
ตามท่ีตกลงกัน ซ่ึงรายการค�าปกติมีการ
กำหนดราคาและเง�อ่นไขอ่ืน ๆ ตามราคา
ตลาด เช�นเดียวกับการกำหนดราคาให�
กับบุคคล หร�อกิจการอ่ืนท่ีไม�เก่ียวข�อง
กัน และไม�มีการถ�ายเทผลประโยชน�
ระหว�างกัน ซึ่งเป�นไปตามปกติธุรกิจ 
และมีความเหมาะสม

66

มูลค�า
(พันบาท)
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ขั้นตอนการดำเนินการของบร�ษัทฯ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

        เมื่อบร�ษัทฯ ตกลงจะเข�าทำธุรกรรม ซึ่งถือได�ว�าเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย บร�ษัทฯได�กำหนดขั้นตอนการพ�จารณาการทำธุรกรรมดังกล�าว เพ�่อให�การเข�าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป�นไปด�วย

ความโปร�งใส ไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� เป�นประโยชน�สูงสุดแก�บร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�นทุกราย ดังนี้

        (1) บร�ษัทฯ จะพ�จารณาว�าธุรกรรมดังกล�าวเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการ 

ธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพ�จารณาต�อไปว�ารายการน้ันมีข�อกำหนดและเง�อ่นไขท่ีถือว�าเป�นเง�อ่นไขการค�า โดยท่ัวไป 

หร�อไม� โดยบร�ษัทฯจะใช�เกณฑ�เร�่องราคาและเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ ให�กับลูกค�าทั่วไป หร�อราคาและเง�่อนไขที่ใช�กันทั่วไปในตลาด สำหรับการทำ 

ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหร�อคล�ายคลึงกัน และในกรณีท่ีไม�มีราคาตลาดท่ีสามารถนำมาใช�อ�างอิงได� เน่ืองจากสินค�าหร�อบร�การภายใต� 

การทำธุรกรรมนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวหร�อเพราะเหตุผลอื่นใด บร�ษัทฯ ก็อาจให�คณะกรรมการตรวจสอบ หร�อผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ 

หร�อผู�เชี่ยวชาญอิสระ พ�จารณาตรวจสอบและให�ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด�วย
  

        (2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป�นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป และค�าตอบแทนไม�สามารถคำนวณ 

ได�จากทรัพย�สิน หร�อมูลค�าอ�างอิง หร�อเป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม�มีเง�่อนไขทางการค�าโดยทั่วไป 

หร�อเป�นรายการเช�า หร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย�ไม�เกิน 3 ป� และไม�สามารถแสดงได�ว�ามีเง�อ่นไขการค�าโดยท่ัวไป หร�อเป�นรายการประเภทอ่ืน 

บร�ษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการว�าเป�นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หร�อขนาดใหญ� เพ�่อจะได�ทราบว�าจะต�องดำเนินการ 

ต�อไปอย�างไร เช�น จะต�องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เป�นต�น

        (3) บร�ษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทฯ ให�คณะกรรมการตรวจสอบทราบหร�อพ�จารณาความเห็น แล�วแต�กรณี 

รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต�องได�รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นบร�ษัทฯ จะต�องเสนอความ

เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให�คณะกรรมการบร�ษัท และหร�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นพ�จารณาด�วย 

        (4) บร�ษัทฯ จะรายงานการตกลงเข�าทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกันต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยมีข�อมูลรายละเอียดต�างๆ 

ครบถ�วนตามเกณฑ�ที่กำหนดไว� ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และจะเป�ดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในรายงานประจำป� แบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� และหร�อแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ� ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย กำหนด และในงบการเง�นตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด

        (5) สำหรับรายการระหว�างกันท่ีอาจเกิดข�น้ในอนาคต คณะกรรมการบร�ษัท จะต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�า ด�วยหลักทรัพย� 

และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หร�อข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข�อ 

กำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได�มา หร�อจำหน�ายไป ซึ่งทรัพย�สินที่สำคัญของบร�ษัทฯ ตาม 

มาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชี และผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย

        (6) ในกรณีที่มีรายการระหว�างกันของบร�ษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค�าปกติ ที่เกิดข�้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

หร�อมีส�วนได�เสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในอนาคต บร�ษัทฯ จะให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู� ให�ความเห็นเกี่ยวกับ 

ความจำเป�นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญ ในการพ�จารณารายการระหว�างกัน 

ท่ีอาจเกิดข�น้ บร�ษัทฯ จะให�ผู�เช่ียวชาญอิสระหร�อผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว�างกันดังกล�าว เพ�อ่นำไป 

ใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หร�อผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะเป�ดเผยรายการระหว�างกันไว� ในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเง�นที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีบร�ษัทฯ

        (7) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม�มีสิทธิออกเสียงหร�ออนุมัติการทำรายการนั้นๆ
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ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว�างกันหร�อรายการที่เกี่ยวโยงกัน

         บร�ษัทฯ ได�กำหนดตัวบุคคล/ หน�วยงานที่มีอำนาจอนุมัติการเข�าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

         (1) ในกรณีที่เป�นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไข การค�าโดย 

ทั่วไป ให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นผู�มีอำนาจอนุมัติ

         (2) รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น หร�อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ที่ไม�มี เง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป แต�ค�าตอบแทนไม�สามารถคำนวณได�จาก 

ทรัพย�สินหร�อมูลค�าอ�างอิง ผู�มีอำนาจอนุมัติให�ทำรายการให�เป�นไปตามตารางข�อ 4 ข�น้อยู�กับขนาดของรายการว�าเป�นรายการขนาดเล็ก 

ขนาดกลางหร�อขนาดใหญ� ซึ่งคำนวณจากมูลค�าของรายการเปร�ยบเทียบกับสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนี้

        • รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค�าน�อยกว�าหร�อเท�ากับ 1 ล�านบาท หร�อ น�อยกว�าหร�อเท�ากับร�อยละ 0.03 ของสินทรัพย�  

 ที่มีตัวตนสุทธิแล�วแต�จำนวนใดสูงกว�า

        • รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค�ามากกว�า 1 ล�านบาทแต�น�อยกว�า 20 ล�านบาท หร�อมากกว�าร�อยละ 0.03 แต�ต่ำกว�า  

 ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิ แล�วแต�จำนวนใดจะสูงกว�า

        • รายการขนาดใหญ� คือ รายการที่มีมูลค�ามากกว�าหร�อเท�ากับ 20 ล�านบาท หร�อ มากกว�าร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธิ  

 แล�วแต�จำนวนใดจะสูงกว�า (ยกเว�นรายการให�หร�อรับความช�วยเหลือทางการเง�นแบบที่ 1 ให�ถือเอาค�าต่ำกว�าเป�นเกณฑ�)

หลักเกณฑ�การพ�จารณาราคาอันจะถือว�าเป�นเง�่อนไขทางการค�าโดยทั่วไป

        รายการประเภทธุรกิจปกติหร�อสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป�นไปตามเง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล�าวมีเง�่อนไขการค�าที่มี 

ราคาและเง�่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป�นธรรมและไม�ก�อให�เกิดการถ�ายเทผลประโยชน� ซึ่งรวมถึงเง�่อนไขดังต�อไปนี้ด�วย

        • เป�นราคาและเง�่อนไข ที่บร�ษัทฯ ได�รับ หร�อให�กับบุคคลทั่วไป

        • เป�นราคาและเง�่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให�กับบุคคลทั่วไป

        • เป�นราคาและเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ สามารถแสดงได�ว�าผู�ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให�กับบุคคลทั่วไป

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

มีการทำรายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ� ได�ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
(นิติบุคคล)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ�

1.บร�ษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด ให�เช�าทรัพย�สิน • เป�นกิจการที่มีผู �ถือหุ�นและกรรมการร�วมกัน
  ค ื อ  น า ง ว ร ร ณ � ก ม ล  เ ธ ี ย ร ก า ญ จ น ว ง ศ �   
  นายชิตชัย  เธียรกาญจนวงศ�  นางสาวปร�ศรา
  เธียรกาญจนวงศ�
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
(นิติบุคคล)

ลักษณะความสัมพันธ�

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ� • เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม และเป�นผู�บร�หารในบร�ษัทฯ และเป�นกลุ�มผู�ถือหุ�น

  รายใหญ�ของบร�ษัทฯ

• เป�นคู�สมรสของนางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� และเป�นบิดาของนายธนสิทธิ์ 

  เธียรกาญจนวงศ� นายชิตชัย  เธียรกาญจนวงศ� นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ� 

  และ นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ�

2. นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ� • เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม และเป�นผู�บร�หารในบร�ษัทฯ และเป�นกลุ�มผู�ถือหุ�น

  รายใหญ�ของบร�ษัทฯ

• เป�นคู�สมรสของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ� และเป�นมารดาของนายธนสิทธิ์

  เธียรกาญจนวงศ� นายชิตชัย  เธียรกาญจนวงศ� นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ�

  และ นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ�    

3. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� • เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม และเป�นผู�บร�หารในบร�ษัทฯ และเป�นกลุ�มผู�ถือหุ�น

  รายใหญ�ของบร�ษัทฯ

• เป�นบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ� และนางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

  เป�นน�องชายของนายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ� และเป�นพ�ช่ายของ นางสาวปร�ศรา 

  เธียรกาญจนวงศ� และ นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ�

4. นางสาวปร�ศรา  เธียรกาญจนวงศ� • เป�นกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ

• เป�นบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ� และนางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

  เป�นน�องสาวของนายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ� และ

  นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� และเป�นพ�่สาวของนางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ�

4. นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ� • เป�นกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ

• เป�นบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ� และนางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

  เป�นน�องสาวของนายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ� และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ� 

  และนางสาวปร�ศรา  เธียรกาญจนวงศ�



การร�วมมือทางธุรกิจ

        เพ�่อเป�นการเพ��มศักยภาพในการดำเนินงานรวมทั้งการเห็น 

โอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกื้อหนุนกับธุรกิจในป�จจ�บันของบร�ษัท 

ในระหว�างป� 2559 บร�ษัทฯได�ลงนามร�วมธุรกิจกับ 2 บร�ษัทชั้นนำ 

ใน 2 ส�วนธุรกิจคือ

        1) การร�วมมือกับบร�ษัท ฟ�จ� ฟ�ล�ม (ประเทศไทย) จำกัด เจ�าของ 

ลิขสิทธ์ิในการดำเนินงานร�าน Fuji Wonder Photo Shop เพ�ยงแห�ง 

เดียวในประเทศไทย ในการดำเนินการร�าน Wonder Photo Shop 

by BIG Camera เป�นร�านให�บร�การด�านการถ�ายภาพและพ�มพ�ภาพ 

ครบวงจรแห�งแรกในประเทศไทย และครบวงจรมากที่สุด ในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต�ที่ลูกค�าสามารถ เลือกการอัดภาพและตกแต�ง

ภาพถ�ายได�ด�วยตัวเอง ตามจ�นตนาการของลูกค�า ซึ่งไม�ได�จำกัด

เพ�ยงการอัดภาพลงกระดาษ แต�สามารถอัดภาพลงบนเข็มกลัด 

แก�วน้ำ พวงกุญแจ ผืนผ�าใบ ซึ่ง ณ ป�จจ�บันได�เป�ดดำเนินการแล�ว 

จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลเว�ร�ล และสาขาเซ็นทรัล อีสต�ว�ลล�

ป�จจ�บัน BIG Camera เป�นเพ�ยงบร�ษัทเดียวที่ได�รับสิทธิในการ 

ดำเนินการในร�านดังกล�าว  

 

       

       2) การร�วมมือกับ บร�ษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จำกัด  

ผู�นำตลาด ด�านการให�บร�การเคร�อข�ายโทรศัพท�เคลื ่อนที ่ใน 

ประเทศไทยภายใต�ช่ือ “AIS” โดยบร�ษัทฯได�รับความไว�วางใจ ให�เข�า

ดำเนินการบร�หารร�าน AIS Shop by Partner เบื้องต�นจำนวน

 3 ร�าน โดยในระหว�างป� 2559 ได�เป�ดให�ดำเนินการแล�วที่เซ็นทรัล 

มาร�น�า พัทยา และอีกสองสาขาจะพร�อมให�ดำเนินการภายในป� 2560 
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คำอธิบายและการว�เคราะห�ฐานะทางการเง�นและผลดำเนินการ

        บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) ในระหว�างป� 2557 ได�เข�าซื้อหุ�นของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด โดยการ 

ออกหุ�นเพ��มทุนให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด ประกอบธุรกิจค�าปลีก อุปกรณ�ถ�ายภาพ โทรศัพท�เคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ� 

เกี่ยวข�องกับการถ�ายภาพและโทรศัพท�เคลื่อนที่ รวมถึงให�บร�การล�างอัดภาพ และซ�อมแซมอุปกรณ�ถ�ายภาพ ซึ่งการซื้อหุ�นดังกล�าวถูกจัด 

เป�นการซื้อหุ�นแบบย�อนกลับ ดังนั้นงบการเง�นรวมทั้งหมดจะเป�นการนำเสนอข�อมูลเสมือนบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด เป�นบร�ษัทแม� 

ยกเว�นส�วนของโครงสร�างทุนที่จะแสดงข�อมูลของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยในระหว�างป� 2558 บร�ษัทฯ 

ได�รับโอน กิจการทั้งหมดจากบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด  ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยส�งผลให�ในป�จจ�บันบร�ษัทฯ มีสาขารวม 251 สาขาทั่วประเทศ 

ซึ่งภายหลัง การโอนกิจการให�แก�บร�ษัทฯแล�ว บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด ได�ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการโดยข�อมูลทางการเง�นที่

นำเสนอใน 2558 ยังคงเป�นการนำเสนองบการเง�นรวมที่มีลักษณะเสมือนบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด เป�นบร�ษัทแม�       

        ดังนั้น เพ�่อให�การว�เคราะห�ข�อมูลทางการเง�นของบร�ษัทฯ เป�นไปอย�างต�อเนื่องและสะท�อนความเป�นจร�ง รวมทั้งสามารถแสดงให�เห็น 

ทิศทางในอนาคตได� ข�อมูลที่ใช�นำเสนอในป� 2557 และ 2558 จะเป�นข�อมูลจากงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ โดยข�อมูลป� 2556 ท่ีนำมาแสดง 

เปร�ยบเทียบ จะเป�นข�อมูลของบร�ษัทย�อย ก�อนการรวมธุรกิจแบบย�อนกลับในป� 2557 และข�อมูลป� 2559 จะเป�นข�อมูลเฉพาะของบร�ษัทฯ 

เนื่องจากป�จจ�บันบร�ษัทฯ ไม�มีบร�ษัทย�อย กล�าวโดยสรุปคือข�อมูลทางการเง�นทั้งหมดที่นำเสนอ และเปร�ยบเทียบ จะเป�นการแสดงถึง 

ผลการดำเนินงานต�อเนื่องของธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพ และโทรศัพท�เคลื่อนที่ รวมถึงบร�การเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ภายใต�ร�าน BIG 

camera และ ร�าน BIG Mobile by BIG camera และ Wonder Photo Shop by BIG Camera

Fuji Wonder Photo Shop



การก�าวเข�าสู�ธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและอุปกรณ�ส่ือสาร
อย�างเต็มตัว

        บร�ษัทฯ ได�เร��มลงทุนในธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่ มาตั้งแต�ป� 

2556 โดยได�ทยอยเป�ดให�ดำเนินการจนป�จจ�บัน มีจำนวนทั้งสิ�น 

26 สาขา และยังคงขยายต�อเน่ือง โดยในป� 2559 ธุรกิจกลุ�มโทรศัพท� 

เคล่ือนท่ีของบร�ษัทฯ มีอัตราการเติบโตเกินกว�าร�อยละ 25 และยังคง 

มีแนวโน�มการเติบโตอย�าง ต�อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเสร�มสร�าง 

บุคคลากรในการดำเนินการ รวมทั้งการเพ��มความหลายหลาย 

ในผลิตภัณฑ� เพ�่อเพ��มทางเลือกให�แก�ลูกค�า รวมทั้งการร�วมมือกับ 

ผู� ให�บร�การเคร�อข�ายสัญญาณโทรศัพท� ซึ่งล�วนแต�เป�นการเพ��ม 

ช�องทางและโอกาสในการเติบโตได�เป�นอย�างดีโดยทางบร�ษัทฯ เช่ือว�า 

การดำเนินงานในทุกส�วนงาน จะช�วยในการประสานให�อัตราการ 

เติบโตในกลุ�มธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนท่ี และอุปกรณ�ส่ือสารของบร�ษัทฯ 

มีอัตราที่ก�าวกระโดดในป� 2560

การเตร�ยมความพร�อม เพ�อ่ปลุกตลาดภาพพ�มพ�

        แม�ว�าดูเหมือนตลาดภาพพ�มพ� ในประเทศไทยนั้น ดูจะไม�มี 

แนวโน�มการเติบโต แต�บร�ษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสในการสร�างความ 

นิยม ในธุรกิจดังกล�าว โดยบร�ษัทฯ ได�วางฐานในการให�บร�การธุรกิจ 

ภาพพ�มพ� มาอย�างต�อเนื่อง ไม�ว�าจะเป�นการวางโครงข�าย การรับ 

พ�มพ�ภาพเร�งด�วน จากโทรศัพท�เคลื่อนที่ผ�าน wifi (QPS: Quick 

Print Station) ในทุกสาขาของร�าน BIG Camera ในระหว�างป� 

2557-2558 รวมทั้งในป� 2559 บร�ษัทฯได�ร�วมมือกับ FUJI ในการ 

เป�ดร�านต�นแบบการพ�มพ�ภาพ และตกแต�งภายใต�ชื ่อ Wonder 

Photo Shop ท่ี Central World และ Central East View นอกจาก 

น้ันในช�วงปลายป� 2559 บร�ษัทฯ ได�เร��มวางฐานการผลิตภาพพ�มพ� 

ขนาดใหญ� เพ�อ่ให�บร�การแก�ลูกค�าทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป�นลูกค�าบุคคล 

ทั่วไป รวมถึงลูกค�าที่เป�นธุรกิจ ที่ต�องการใช�ภาพในการโฆษณา 

โดยคาดว�าจะสามารถเร��มดำเนินการได�ภายในต�นป� 2560

การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

        นอกจากการให�ความสำคัญในการพัฒนาการเติบโตในธุรกิจ 

แล�วบร�ษัทฯยังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการควบคุม 

ภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อ่ให�สามารถนำมาส�งเสร�ม 

การตัดสินใจการดำเนินธุรกิจได�อย�างแม�นยำมากยิ�งข�้น รวมทั้ง 

เพ�อ่พัฒนาการทำงานให�มีประสิทธิภาพมากข�น้ และเพ�อ่ให�สามารถ

ตอบสนองการให�บร�การลูกค�าได�อย�างรวดเร็วมากยิ�งข�้น โดยใน 

ปลายป� 2559 บร�ษัทฯ ได�ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ทั้งหมดทั้งในส�วนหน�าร�าน และในส�วนของการดำเนิน 

งานภายในบร�ษัทฯโดยเลือกลงทุนในระบบ SAP ซึ่งเป�นระบบที่มี 

ศักยภาพในการทำงานให�เป�นมากกว�า ERP ทั่วไป

ความสำเร็จในการจัดโครงสร�างกลุ�มกิจการ

        ภายหลังจากที่ได�รับอนุมัติ จากที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�น 

เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บร�ษัทฯได�ดำเนินการตามที่ได�รับการ 

อนุมัติ โดยการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค�าหุ�น ท่ีตราไว�จาก 

0.25 เป�น 0.10 บาท และได�รับโอนกิจการทั้งหมดจากบร�ษัทย�อย 

(บร�ษัท บิ�ก  คาเมร�า จำกัด) ซ่ึงเดิมเป�นบร�ษัทท่ีประกอบธุรกิจค�าปลีก 

อุปกรณ�ถ�ายภาพ และโทรศัพท�เคลื่อนที่ ให�แก�บร�ษัทฯ และดำเนิน 

การจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยบร�ษัทย�อยดังกล�าว ได�จดทะเบียน 

เลิกพร�อมชำระบัญชีเสร็จสิ�นแล�วในระหว�างไตรมาสแรกของป� 2559 

ทำให�ต้ังแต�น้ันเป�นต�นมาบร�ษัทเป�นบร�ษัทท่ีดำเนินการในการค�าปลีก 

อุปกรณ�ถ�ายภาพ และโทรศัพท�เคล่ือนท่ี และให�บร�การเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

แทนอย�างสมบูรณ�ส�งผลให�บร�ษัทฯ สามารถนำขาดทุนสะสมทาง 

ภาษีมาใช�ประโยชน� ได� รวมทั้งเกิดความคล�องตัว ในการดำเนิน 

ธุรกิจมากข�้น

ความเป�นผู�นำในตลาดค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพ

        จากการเติบโตอย�างก�าวกระโดด อย�างต�อเนื่องของบร�ษัทฯ 

ในธุรกิจอุปกรณ�ถ�ายภาพจนนับได�ว�าบร�ษัทฯ เป�นผู�นำในธุรกิจนี้ 

ที ่มีส�วนแบ�งทางการตลาด เกินกว�าร�อยละ 55 ซึ ่งล�วนมาจาก 

ประสบการณ�ในการทำงานของกลุ�มผู�บร�หารท่ีคว่ำหวอดในวงการ 

อุปกรณ�ถ�ายภาพมายาวนานกว�า 20 ป� รวมทั้งในป� 2559 ได�การ 

เสร�มสร�างความแข็งแกร�ง ในการบร�หารงาน โดยมีการพัฒนาทีม 

งานฝ�ายขายให�มีประสิทธิภาพ และการศึกษาความต�องการของ 

ลูกค�า รวมทั้งการร�วมมือกับทางบร�ษัทผู�ผลิต หร�อผู�แทนจำหน�าย 

เพ�่อให�สามารถวางแผนการขาย ให�ตรงตามความต�องการของ  

ลูกค�าได�ดียิ�งข�้น 

45
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ภาพรวมผลการดำเนินงาน

        ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ภายใต�การประกอบธุรกิจจำหน�ายอุปกรณ�ถ�ายภาพ โทรศัพท�เคลื่อนที่ และบร�การเกี่ยวเนื่องตั้งแต�   

ป� 2556 ถึงป�จจ�บันซ่ึงแสดงให�เห็นการเติบโตอย�างต�อเน่ืองในทุกส�วน ไม�ว�าจะเป�นรายได�จากการขายสินค�าและบร�การท้ังในส�วนของอุปกรณ� 

ถ�ายภาพและโทรศัพท�เคล่ือนท่ี รายได�อ่ืนๆ ซ่ึงเป�นเง�นสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางการขายและการตลาดต�างๆ จากทางผู�ผลิต ส�งผลให� 

ในป�น้ีบร�ษัทฯมีกำไรสุทธิ 846 ล�านบาทสูงข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 85 

รายการ
(หน�วย : ล�านบาท)

รายได�จากการขาย

รายได�จาการให�บร�ากร

รายได�อ่ืน

รวมรายได�

ต�นทุนขายสินค�า

ต�นทุนในการให�บร�การ

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

ขาดทุนจากการด�อยค�าความนิยม

จากการรวมธุรกิจ

รวมต�นทุนและค�าใช�จ�าย

กำไร ( ขาดทุน ) ก�อนต�นทุน

ทางการเง�นและภาษีเง�นได�

ต�นทุนทางการเง�น

ภาษีเง�นได�

กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขาดทุนจากประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

ท่ีจะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกำไร

ขาดทุนในภายหลัง

การแบ�งกลุ�มกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�วนท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นบร�ษัท

ส�วนท่ีเป�นของผู�ท่ีมีส�วนได�เสียท่ีไม�มี

อำนาจควบคุมของบร�ษัทย�อย

2,730.37

92.96

350.32

3,173.65

2,269.89

65.51

488.07

120.26

-

2,943.73

229.92

24.88

42.28

162.76

-

86.03

2.93

11.04

100.00

71.52

2.06

15.38

3.79

-

92.76

7.24

0.78

1.33

5.13

-

3,049.22

105.92

296.81

3,451.95

2,493.17

64.22

510.48

144.80

38.15

3,250.82

201.13

17.21

46.89

137.03

-

136.98

0.06

88.33

3.07

8.60

100.00

72.22

1.86

14.79

4.19

1.11

94.17

5.83

0.50

1.36

3.97

-

87.16

2.90

9.93

100.00

70.39

1.77

12.38

3.17

-

87.71

12.29

0.33

2.22

9.74

0.07

2556
จำนวน            ร�อยละ

2557
จำนวน            ร�อยละ

2558
จำนวน            ร�อยละ

2559
จำนวน            ร�อยละ

4,111,44

136.95

468.61

4,717.00

3,320.45

83.58

583.81

149.40

-

4,137.24

579.76

15.51

104.73

459.52

3.29

459.45

0.07

87.20

2.68

10.12

100.00

66.25

1.41

11.12

3.14

-

81.93

18.07

0.07

3.06

14.95

-

4,938.16

151.63

573.33

5,663.12

3,751.95

80.01

629.46

178.10

-

4,639.52

1,023.60

3.94

173.26

846.40

-

846.40

-
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รายได�จากการขาย

        รายได�จากการขาย เป�นธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ เกินกว�าร�อยละ 80 เป�นรายได�จากการขายปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพ เลนส� และ 

อุปกรณ�เสร�ม ผ�านทางสาขารวมทั้งสิ�น 222 สาขาทั่วประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ�ที่จำหน�ายเป�นอุปกรณ�ถ�ายภาพ เลนส� โทรศัพท� 

เคล่ือนท่ีภายใต�เคร�อ่งหมายการค�าช้ันนำในประเทศไทย อาทิเช�น แคนนอน นิคอน ฟ�จ� โซน่ี โอลิมป�ส เป�นต�น รายได�จากการขายสินค�าของ 

บร�ษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย�างต�อเน่ืองในแต�ละป� โดยในป� 2557 2558 และ 2559 มีอัตราการเติบโตร�อยละ 11 ร�อยละ 34 และร�อยละ 20 

ตามลำดับ ซ่ึงเป�นผลจากการท่ีในป�จจ�บันบร�ษัทฯได�รับส�วนแบ�งการตลาดในธุรกิจค�าปลีกอุปกรณ�ถ�ายภาพถึงร�อยละ 55 รวมท้ังการกลับมา 

ฟ��นตัวของธุรกิจกล�องถ�ายภาพ จากเดิมที่กล�องในกลุ�ม compact ถูกแย�งส�วนแบ�งการตลาดโดยโทรศัพท�เคลื่อนที่(สมาร�ทโฟน) โดยในป� 

ป�จจ�บันกลุ�มผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพในการถ�ายภาพเหนือกว�าโทรศัพท�เคลื่อนที่ และสามารถตอบรับความต�องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ 

ผู�บร�โภคได�เป�นอย�างดี คือสินค�ากลุ�ม mirrorless โดยทางบร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล�าว และได�วางกลยุทธ�ท้ังด�านการขาย 

และการตลาด ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อีกทั้งกล�องกลุ�ม mirorrless ยังเป�นสินค�าที่ได�มีคุณสมบัติที่สามารถเทียบเคียง 

กับกล�องระดับสูง (DSLR) ได�ในราคาที่ต่ำกว�า รวมทั้งมีขนาดที่สะดวกในการพกพา ส�งผลให�รายได�จากการขายกล�อง ในกลุ�มนี้สูงข�้น 

กว�าเดิมอย�างต�อเนื่อง

        สำหรับโทรศัพท�เคลื่อนที่นั้นในป�จจ�บันบร�ษัทฯ มีสาขาจำนวน 26 สาขา ภายใต�ชื่อ BIG Mobile by BIG Camera โดยเป�นธุรกิจที่ 

บร�ษัทฯ ได�เร��มลงทุนในระหว�างปลายป� 2556 โดยภาพรวมแล�วรายได�จากการขายโทรศัพท�เคลื่อนที่ และอุปกรณ�มีอัตราการเติบโตอย�าง 

ต�อเนื่องเช�นกัน โดยในป�นี้มีอัตราการเติบโต ถึงร�อยละ 157 และร�อยละ 25 ในป� 2558 และ 2559 ตามลำดับ

รายได�จากการบร�การ

        รายได�จากการบร�การถือเป�นส�วนเสร�มให�แก�ธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ ประกอบด�วย การบร�การล�างอัดภาพ ซ�อมอุปกรณ�ถ�ายภาพ 

บร�การจัดทำสมุดภาพถ�าย(โฟโต�บุ�ค) และการบร�การขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ�ถ�ายภาพ ซ่ึงงานบร�การดังกล�าวรองรับในทุกสาขา 

โดยรายได�จากงานบร�การในป� 2559 เพ��มข�้นต�อเนื่องจากป�ก�อน คิดเป�นร�อยละ 11 ซึ่งเป�นการเพ��มข�้นของรายได�ในทุกส�วน โดยเฉพาะ 

อย�างยิ�งรายได� ในส�วนของงานบร�การขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ�ถ�ายภาพ และจากร�าน Wonder Photo Shop ร�านต�นแบบบร�การ 

งานล�างอัดภาพและตกแต�งตามจ�นตนาการที่ไม�สิ�นสุด ซึ่งเพ��งเร��มเป�ดดำเนินการในระหว�างป� 2559

รายได�อื่น

        รายได�อ่ืนของบร�ษัทฯประกอบด�วยดอกเบ้ียรับจากเง�นฝากประจำของบร�ษัทฯ ส�วนลดรับ เง�นสนับสนุนท่ีได�รับมาจากตัวแทน ผู�ผลิต 

สินค�า(Brand) เง�นสนับสนุนที่ได�รับจากทางตัวแทนผู�ผลิตสินค�า เพ�่อเป�นการสนับสนุนการกระตุ�นยอดขาย และเป�นการสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมทางการตลาดต�างๆ 

        รายได�อ่ืนในป� 2559 เพ��มข�น้จากป� 2558 จำนวน 104 ล�านบาทหร�อคิดเป�นร�อยละ 22 ของป�ก�อนซ่ึงส�วนหน่ึงเป�นเง�นท่ีได�รับจากการ 

เลิกกิจการของบร�ษัทย�อยในระหว�างไตรมาสที่หนึ่งของป� 2559 ภายใต�โครงการการจัดโครงสร�างกลุ�มกิจการ ซึ่งได�รับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นในระหว�างป� 2558 จำนวน 19 ล�านบาท และเกือบทั้งหมดเป�นผลมาจากการเพ��มข�้นของยอดขายในระหว�างป� 

เนื่องจากรายได�ในส�วนนี้ โดยปกติจะผันแปรตามยอดขาย โดยในส�วนที่เพ��มข�้นในป�นี้เป�นการข�้นในทุกส�วนของรายได�ส�งเสร�มการขาย
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ต�นทุนขายและบร�การ

ต�นทุนขาย

        ต�นทุนขายประกอบด�วย ต�นทุนสินค�าสำเร็จรูป จากการซื้อสินค�าโดยตรงจากผู�แทนจำหน�ายในประเทศไทย ต�นทุนขายในป� 2559 

จำนวน 3,751 ล�านบาทเพ��มข�้นจากป�ก�อน 431 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 13 ซึ่งเป�นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ��มข�้นของยอดขาย 

โดยในป� 2559 ต�นทุนขายนั้นมีอัตราเท�ากับร�อยละ 76 ของรายได�จากการขาย ลดลงจากป�ก�อนซึ่งมีอัตราเท�ากับร�อยละ 80

ต�นทุนบร�การ

        ต�นทุนบร�การประกอบด�วย ค�าวัสดุสิ�นเปลืองท่ีใช�ในการล�างอัดภาพ ค�าเส่ือมราคาเคร�อ่งมือและอุปกรณ�ท่ีใช� ต�นทุนค�าซ�อมอุปกรณ� 

การถ�ายภาพ และต�นทุนการให�บร�การประกันอุปกรณ�ถ�ายภาพส�วนเพ��มท่ีจ�ายให�กับทางคู�สัญญา ในระหว�างป� 2559 มีต�นทุนบร�การเกิดข�น้ 

รวมทั้งสิ�น 80 ล�านบาทลดลงจากป� 2558 จำนวน 3 ล�านบาทซึ่งส�วนหนึ่ง เป�นผลมาจากการที่เคร�่องมือที่ใช�ในการจัดทำสมุดภาพพ�มพ� 

เคร�่องหนึ่ง ซึ่งมีมูลค�าต�นทุนเกินกว�า 10 ล�านบาท สิ�นสุดระยะเวลาในการคำนวณค�าเสื่อมราคาในระหว�างป�นี้ ทำให�ต�นทุนงานบร�การ 

โดยรวมลดลง

อัตรากำไรขั้นต�น

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร

        ค�าใช�จ�ายในการขายประกอบด�วย ค�าเช�าและค�าบร�การพ�้นที่ในการตั้งร�านในศูนย�การค�าชั้นนำของประเทศ ค�าโฆษณา ค�าใช�จ�าย 

เกี่ยวกับพนักงานขายรวมถึงค�านายหน�า ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต�างๆ เช�น การจัดอบรมการใช�อุปกรณ�ถ�ายภาพ 

การจัดงานแสดงสินค�า การจัดกิจกรรม CSR ต�างๆ เป�นต�น โดยค�าใช�จ�ายในส�วนนี้บางส�วนจะแปรผันตามรายได�จากการขาย ในระหว�าง 

ป� 2559 บร�ษัทฯ มีค�าใช�จ�ายในการขายจำนวน 629 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 11 ของรายได�รวมซึ่งมีอัตราที่ลดลงจากป� 2558 ซึ่งมีอัตรา 

ร�อยละ 12 ทั้งๆ ที่มีรายได�จากการขายโดยรวมเพ��มสูงข�้นถึงร�อยละ 20 เนื่องมากการวางแผนบร�หารจัดการควบคุมค�าใช�จ�ายอย�างมี 

ประสิทธิภาพมากข�้นทำให�ค�าใช�จ�ายในการขายเพ��มข�้นเพ�ยงร�อยละ 7 จากป�ก�อน 

        ในส�วนของค�าใช�จ�ายในการบร�หารนั้นประกอบไปด�วยค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานและค�าใช�จ�ายการบร�หารจัดการทั่วไป ซึ่งในป� 2559       

มีค�าใช�จ�ายในส�วนนี้จำนวน 178 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 3 ของรายได�รวมซึ่งนับได�ว�าไม�แตกต�างจากป� 2558 มากนัก  โดยการเพ��มข�้น 

ส�วนใหญ�เป�นการเพ��มข�้นในส�วนของค�าใช�จ�ายเกี่ยวข�องกับพนักงานจากการที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างการบร�หารงานในบางส�วนรวม 

ทั้งการเพ��มข�้นตามการปรับอัตราค�าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำป�ให�แก�พนักงาน

  อัตรากำไรข้ันต�นโดยรวมของในป� 2559  เพ��มข�น้จากป� 2558 อย�างเห็นได�ชัดซ่ึงเกิดจากการวางแผนการขายผลิตภัณฑ�ท่ีชัดเจนมากข�น้

ในระหว�างป� รวมทั้งการเพ��มข�้นของยอดขายและส�วนแบ�งทางการตลาดทำให�บร�ษัทฯ มีอำนาจการต�อรองที่สูงข�้น โดยเป�นการเพ��มข�้นทั้ง

ในส�วนของอัตรากำไรขั้นต�นจากการขายและจากการบร�การในส�วนของการเพ��มข�้นของอัตรากำไรขั้นต�นจากงานบร�การนั้นเป�นผลมา

จากการท่ีมีเคร�อ่งจักรท่ีใช�ในงานบร�การส�วนหน่ึงสิ�นสุดระยะเวลาในการคำนวณค�าเส่ือมราคาทำให�มีต�นทุนในส�วนน้ีลดลงไป รวมท้ังการ

เพ��มข�้นของรายได�รวมของงานบร�การจากการเร��มดำเนินการของร�าน Wonder photo shop
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ต�นทุนทางการเง�น

        ต�นทุนทางการเง�นเป�นค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการกู�ยืมเง�นต�างๆ เช�น ดอกเบี้ยเง�นกู�ยืมระยะสั้น และระยะยาว เมื่อเปร�ยบเทียบกับ 

ป�ก�อน ต�นทุนทางการเง�นลดลงจากการที่บร�ษัทฯมีกำไรเพ��มสูงข�้นและมีเง�นหมุนเว�ยนได�ดีข�้นจนสามารถลดอัตราการกู�ยืมเง�นได�จาก 15 

ล�านบาทในป�ก�อนเหลือเพ�ยง 4 ล�านบาทในป�นี้ 

ภาษีเง�นได�

        ภาษีเง�นได�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�นิติบุคคล และผลต�างชั่วคราวของภาษีเง�นได�ทางบัญชี โดยในป�นี้บร�ษัทมีค�าใช�จ�ายเพ��มสูงข�้น 

ตามการเพ��มข�้นของกำไร แต�มีอัตราภาษีน�อยลงจาก ร�อยละ 19 ในป� 2558 เป�นร�อยละ 17 ในป� 2559 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการโอนกิจการ 

ทั้งหมดทำให�สามารถใช�ประโยชน�ทางภาษีในส�วนของขาดทุนสะสมทางภาษียกมาได�

กำไรสุทธิ

        กำไรสุทธิในป� 2559 จำนวน 846 ล�านบาทเพ��มข�้นจากป� 2558 จำนวน 387 ล�านบาทคิดเป�นร�อยละ 84 ซึ่งสะท�อนให�เห็นถึงการ 

เติบโตอย�างชัดเจนอย�างต�อเนื่อง ทั้งในส�วนของการเติบโตของตลาดกล�องดิจ�ตอล โดยภาพรวมและการเติบโตของบร�ษัทฯ ที่สามารถ 

ข�้นมาเป�นผู�นำในการครองส�วนแบ�งทางการตลาดค�าปลีกกล�องดิจ�ตอลได� 

        ในส�วนของอัตรากำไรสุทธิ ในป� 2559 เพ��มข�้นจากป�ก�อนอย�างชัดเจน โดยเพ��มข�้นจากร�อยละ 4 ในป� 2557 เป�นร�อยละ 10 ในป� 2558 

และเป�นร�อยละ 15 ในป� 2559 ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการบร�หารงานและการวางแผลกลยุทธ� ในการขายสินค�าได�เป�นอย�างดี รวมท้ัง 

การวางแผนควบคุมค�าใช�จ�ายให�อยู�ในเกณฑ�ที่เหมาะสม จนทำให�สามารถเพ��มอัตราส�วนกำไรสุทธิได�อย�างก�าวกระโดด โดยส�วนหนึ่งเป�น 

ผลมาจากการปรับโครงสร�างกลุ�มกิจการในระหว�างป� 2558 ทำให�บร�ษัทฯสามารถใช�ประโยชน�ทางภาษีจากขาดทุนสะสมยกมาได�

ฐานะทางการเง�น

        บร�ษัทฯมีการเติบโตของสินทรัพย�รวมมาอย�างต�อเนื่องจากผลการดำเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�รวม 

จำนวน 2,446 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป� 2558 จำนวน 400 ล�านบาท โดยร�อยละ 51 ของสินทรัพย� รวมเป�นสินค�าคงคลังที่เพ��มสูงข�้น 

เพ�อ่รองรับการขยายตัวของช�องทางการขายของบร�ษัทฯ รวมท้ังการปรับอัตราสูงข�น้ของราคาสินค�า โดยเฉล่ียเน่ืองจากการออกอุปกรณ� 

ถ�ายภาพรุ�นใหม�ของผู�ผลิตในระหว�างป� และการท่ีบร�ษัทฯมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินการท่ีเพ��มสูงข�น้ ทำให�บร�ษัทฯมีเง�นสด และรายการ 

เทียบเท�าเง�นสดเพ��มสูงข�้นจากป�ก�อนถึงแม�ว�าในระหว�างป�บร�ษัทจะมีการจ�ายชำระคืนเง�นกู�ระยะยาวจำนวน 150 ล�านบาทและการจ�ายเง�น 

ป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นจำนวน 458 ล�านบาทก็ตาม ในส�วนของหนี้สินรวมนั้น มีอัตราการเพ��มข�้นจากป�ก�อนเพ�ยงร�อยละ 2.8 ซึ่งทั้งหมด 

เป�น การเพ��มข�้นของหนี้สินที่ไม�มีอัตราดอกเบี้ย หร�อเจ�าหนี้การค�า ตามการสั่งซื้อที่เพ��มข�้นเพ�่อรองรับการขายในระหว�างปลายป� สำหรับ 

ส�วนของ ผู�ถือหุ�นในระหว�างป�ผู�ถือหุ�นได�มีมติให�ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และชำระแล�วของบร�ษัทจากเดิม 882,219,700 บาทเป�น 

352,887,880 บาทโดยการลดมูลค�าท่ีตราไว�ต�อหุ�นจากมูลค�าหุ�นละ 0.25 บาทเป�น 0.10 บาท เพ�อ่ลดขาดทุนสะสมและส�วนต่ำกว�ามูลค�า 

หุ�นสามัญในระหว�างป� 2558 ซึ่งการดำเนินดังกล�าวไม�ได�กระทบต�อผลรวมของส�วนของผู�ถือหุ�นแต�การเพ��มข�้นของส�วนของผู�ถือหุ�นในป� 

2558 และ 2559 เป�นผลมาจากการผลการประกอบกิจการทั้งป�ที่มีกำไรสุทธิถึง 459 ล�านบาทและ 846 ล�านบาทตามลำดับ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

รวมสินทรัพย�

รวมหนี้สิน

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

1,553.03

1,026.54

520.91

1,741.57

1,288.28

453.08

2,046.01

1,136.59

909.25

2,446.95

1,168.95

1,278.00
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อัตราส�วนทางการเง�น 2556 2557 2558 2559

อัตรากำไรขั้นต�น (ร�อยละ)

อัตรากำไรสุทธิ (ร�อยละ)

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (ร�อยละ)

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐานส�วนที่เป�นของบร�ษัทฯ

17.28

5.13

37.03

10.52

1.97

0.16

18.95

3.97

28.14

8.32

2.84

0.05

19.87

9.74

67.46

24.26

1.25

0.13

24.71

14.95

77.39

37.68

0.91

0.24

อัตราส�วนทางการเง�นที่สำคัญ

       อัตรากำไรสุทธิของบร�ษัทฯเพ��มสูงข�้นร�อยละ 53 ส�วนหนึ่งจากการเพ��มข�้นของผลประกอบการ โดยรวมของกิจการ อีกส�วนเป�นผล 

จากการใช�ผลขาดทุนทางภาษียกมา ซึ่งเป�นผลพลอยได�จากการปรับโครงสร�างกลุ�มกิจการในระหว�างป� 2558 ทั้งที่อัตรากำไรสุทธิ

ของป� 2558 สูงข�้นกว�า 3 เท�าจากป� 2557 แล�วก็ตาม ซึ่งแสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการบร�หารงาน และการวางแผลกลยุทธ�ในการขาย 

สินค�าได�เป�นอย�างดีรวมทั้งการวางแผนควบคุมค�าใช�จ�ายให�อยู�ในเกณฑ�ที่เหมาะสมจนทำให�สามารถเพ��มอัตราส�วนกำไรสุทธิได�อย�างมาก 

จากป�ก�อน อัตราส�วนหนี้สินต�อทุนในป� 2559 เท�ากับ 0.91 เท�าลดลงต�อเนื่องจากป� 2558 และ 2557 ซึ่งมีจำนวน 1.25 และ 2.84 เท�า 

เน่ืองจากในระหว�างป� 2557 ได�มีการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นเก�า ของบร�ษัทย�อยก�อนการเข�าซ้ือหุ�น ทำให�ส�วนของทุนมีจำนวนค�อนข�าง 

ต่ำเมื่อเทียบกับป�อื่นๆ สำหรับในป� 2558 และถึงแม�บร�ษัทจะมีอัตราส�วนหนี้สินสูงกว�าส�วนของทุน แต�อย�างไรก็ดี ร�อยละ 78 เป�นเจ�าหนี้ 

การค�าซ่ึงไม�มีภาระดอกเบ้ียโดยมีเพ�ยงร�อยละ 14 ของหน้ีสินโดยรวมท่ีเป�นหน้ีสินจากสถาบันการเง�นท่ีมีต�นทุนทางการเง�น ซ่ึงเป�นสัดส�วน 

ที่แสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการบร�หารแหล�งเง�นทุนได�เป�นอย�างดีของฝ�ายจัดการ
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        บร�ษัทฯมีการเติบโตของสินทรัพย�รวมมาอย�างต�อเนื่องจากผลการดำเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�รวม 

จำนวน 2,446 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป� 2558 จำนวน 400 ล�านบาท โดยร�อยละ 51 ของสินทรัพย� รวมเป�นสินค�าคงคลังที่เพ��มสูงข�้น 

เพ�อ่รองรับการขยายตัวของช�องทางการขายของบร�ษัทฯ รวมท้ังการปรับอัตราสูงข�น้ของราคาสินค�า โดยเฉล่ียเน่ืองจากการออกอุปกรณ� 

ถ�ายภาพรุ�นใหม�ของผู�ผลิตในระหว�างป� และการท่ีบร�ษัทฯมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินการท่ีเพ��มสูงข�น้ ทำให�บร�ษัทฯมีเง�นสด และรายการ 

เทียบเท�าเง�นสดเพ��มสูงข�้นจากป�ก�อนถึงแม�ว�าในระหว�างป�บร�ษัทจะมีการจ�ายชำระคืนเง�นกู�ระยะยาวจำนวน 150 ล�านบาทและการจ�ายเง�น 

ป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นจำนวน 458 ล�านบาทก็ตาม ในส�วนของหนี้สินรวมนั้น มีอัตราการเพ��มข�้นจากป�ก�อนเพ�ยงร�อยละ 2.8 ซึ่งทั้งหมด 

เป�น การเพ��มข�้นของหนี้สินที่ไม�มีอัตราดอกเบี้ย หร�อเจ�าหนี้การค�า ตามการสั่งซื้อที่เพ��มข�้นเพ�่อรองรับการขายในระหว�างปลายป� สำหรับ 

ส�วนของ ผู�ถือหุ�นในระหว�างป�ผู�ถือหุ�นได�มีมติให�ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และชำระแล�วของบร�ษัทจากเดิม 882,219,700 บาทเป�น 

352,887,880 บาทโดยการลดมูลค�าท่ีตราไว�ต�อหุ�นจากมูลค�าหุ�นละ 0.25 บาทเป�น 0.10 บาท เพ�อ่ลดขาดทุนสะสมและส�วนต่ำกว�ามูลค�า 

หุ�นสามัญในระหว�างป� 2558 ซึ่งการดำเนินดังกล�าวไม�ได�กระทบต�อผลรวมของส�วนของผู�ถือหุ�นแต�การเพ��มข�้นของส�วนของผู�ถือหุ�นในป� 

2558 และ 2559 เป�นผลมาจากการผลการประกอบกิจการทั้งป�ที่มีกำไรสุทธิถึง 459 ล�านบาทและ 846 ล�านบาทตามลำดับ

ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

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

ความเห็น

 ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บร�ษัทฯ) ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเง�น

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นและงบกระแสเง�นสดสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเง�น รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเง�นข�างต�นนี้แสดงฐานะ การเง�น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเง�นสด สำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกันของบร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

        ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว� ในส�วนของความรับผิดชอบ 

ของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น ในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากบร�ษัทฯ ตามข�อกำหนดจรรยาบรรณ 

ของผู�ประกอบว�ชาชีพบัญชี ที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ� ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�น 

และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนด ด�านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข�อกำหนดนั้นด�วย ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ 

ข�าพเจ�า ได�รับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ

        เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพ�นิจเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาชีพ ของข�าพเจ�าในการตรวจสอบ 

งบการเง�นสำหรับงวดป�จจ�บัน ข�าพเจ�าได�นำเร�่องเหล�านี้มาพ�จารณาในบร�บท ของการตรวจสอบงบการเง�นโดยรวม และในการแสดง 

ความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งนี้ ข�าพเจ�าไม�ได�แสดง ความเห็นแยกต�างหากสำหรับเร�่องเหล�านี้

        ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได�กล�าวไว� ในส�วนของความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี ต�อการตรวจสอบงบการเง�น 

ในรายงานของข�าพเจ�า ซ่ึงได�รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร�อ่งเหล�าน้ีด�วย การปฏิบัติงานของข�าพเจ�า ได�รวมว�ธีการตรวจสอบท่ีออกแบบ 

มาเพ�่อตอบสนองต�อการประเมินความเสี่ยง จากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�นผลของ ว�ธีการตรวจ 

สอบของข�าพเจ�า ซ่ึงได�รวมว�ธีการตรวจสอบสำหรับเร�อ่งเหล�าน้ีด�วย ได�ใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นโดยรวม

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พร�อมว�ธีการตรวจสอบสำหรับแต�ละเร�่องมีดังต�อไปนี้

การรับรู�รายได�จากการขายสินค�า

          รายได�จากการขายสินค�า ถือเป�นรายการบัญชีที่สำคัญยิ�งรายการหนึ่งของบร�ษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได�ที่บันทึกในบัญชี จะส�ง 

ผลกระทบ โดยตรงต�อผลกำไรขาดทุนประจำป�ของบร�ษัทฯ ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ค�าปลีกของบร�ษัทฯ ที่มีสาขาอยู�เป�น 

จำนวนมาก ดังน้ัน จ�งมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลค�าและระยะเวลาในการรับรู�รายได� ด�วยเหตุน้ีข�าพเจ�าจ�งให�ความสำคัญเป�นพ�เศษ กับการรับรู� 

รายได�จากการขายสินค�าของบร�ษัทฯ 
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        ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบการรับรู�รายได�ของบร�ษัทฯโดยการประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ท่ีเก่ียวข�องกับวงจร 

รายได� โดยการสอบถามผู�รับผิดชอบ ทำความเข�าใจ และเลือกตัวอย�างมาสุ�มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บร�ษัทฯ ออกแบบไว� 

และข�าพเจ�าได�สุ�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข�้นในระหว�างป� และช�วงใกล�สิ�นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงว�เคราะห� 

เปร�ยบเทียบ ข�อมูลบัญชีรายได�จากการขายสินค�าเพ�่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของรายการขาย

การรับรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย

        ข�าพเจ�าให�ความสนใจ ในการตรวจสอบการรับรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายของบร�ษัทฯ  เนื่องจากบร�ษัทฯ ได�รับ 

รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายจากผู�ขายสินค�าจำนวนหลายราย โดยลักษณะของการส�งเสร�มการขาย ที่ได�รับจากผู�ขาย 

สินค�านั้นมีหลายรูปแบบ ประกอบกับเง�่อนไขในการให�การสนับสนุน เพ�่อส�งเสร�มการขายและว�ธีการคำนวณของผู�ขายสินค�า แต�ละรายมี 

ความแตกต�างกันค�อนข�างมาก ดังน้ัน จ�งมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลค�าและระยะในเวลาการรับรู�รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย

        ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบการรับรู�รายได�จากการสนับสนุน การส�งเสร�มการขายของบร�ษัทฯ โดยการสุ�มตรวจสอบเอกสารประกอบ 

รายการรายได� จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายที่เกิดข�้น ในระหว�างป� เช�น บันทึกข�อตกลงเกี่ยวกับการส�งเสร�มการขายระหว�าง 

บร�ษัทฯ กับผู�ขายสินค�าแต�ละราย หนังสือยืนยันยอดรายได�จากการส�งเสร�มการขายระหว�างบร�ษัทฯและผู�ขายสินค�าแต�ละราย ใบลดหนี้ที่ 

ออกโดยผู�ขายสินค�าแต�ละราย รวมถึงเอกสารการรับเง�น สำหรับรายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย ที่บันทึกอยู�ในรอบระยะ 

เวลาบัญชีที่ตรวจสอบ และข�าพเจ�าได�ว�เคราะห�เปร�ยบเทียบข�อมูลบัญชีรายได� จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย เพ�่อตรวจหาความ 

ผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของรายการรายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย

ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ

        การประมาณมูลค�าสุทธิ ที่คาดว�าจะได�รับของสินค�าคงเหลือตามที่เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 9 จำเป�นต�องอาศัย 

ดุลยพ�นิจของฝ�ายบร�หารค�อนข�างมาก ประกอบกับสินค�าคงเหลือของบร�ษัทฯ ส�วนใหญ�เป�นสินค�าประเภทเทคโนโลยี ซ่ึงโดยท่ัวไป จะล�าสมัย 

เร็วกว�าสินค�าประเภทอื่น ซึ่งอาจทำให�เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค�าของค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ ข�าพเจ�าได�ประเมิน 

และทดสอบระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ที่เกี่ยวข�องกับการประเมินค�าเผื่อการลดลง ของมูลค�าสินค�าคงเหลือ โดยการสอบถาม 

ผู�รับผิดชอบที่เกี่ยวข�อง ทำความเข�าใจและเลือกตัวอย�างมาสุ�มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บร�ษัทฯ ออกแบบไว� และได�ประเมิน 

ว�ธีการและข�อสมมติที่ฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ ใช� ในการพ�จารณาค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ โดยทำความเข�าใจเกณฑ�

ที่ใช� ในการพ�จารณา ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอในการใช�เกณฑ�ดังกล�าว และว�เคราะห� 

เปร�ยบเทียบข�อมูลอายุของสินค�าคงเหลือ และการเคลื่อนไหวของสินค�าคงเหลือ เพ�่อระบุถึงกลุ�มสินค�า ที่มีข�อบ�งชี้ว�ามี การหมุนเว�ยนที่ช�า 

กว�าปกติ นอกจากน้ี ข�าพเจ�าได�ว�เคราะห�เปร�ยบเทียบจำนวนเง�นสุทธิท่ีกิจการได�รับจากการขายสินค�าภายหลัง วันท่ีในงบการเง�นกับราคา 

ทุนของสินค�าคงเหลือแต�ละกลุ�มสินค�า
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ข�อมูลอื่น

        ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข�อมูลที่อยู�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ (แต�ไม�รวมถึงงบการเง�นและรายงานของ 

ผู�สอบบัญชีที่แสดงอยู�ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว�าจะถูกจัดเตร�ยมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้

        ความเห็นของ ข�าพเจ�า ต�องบการเง�นไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ข�อสรุปในลักษณะการให� ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ 

ต�อข�อมูลอื่นนั้น

        ความรับผิดชอบของข�าพเจ�า ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเง�น คือ การอ�านและพ�จารณาว�าข�อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย�งที่มี 

สาระสำคัญกับงบการเง�น หร�อกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�าหร�อไม� หร�อปรากฏว�าข�อมูลอื่นแสดงขัดต�อข�อเท็จจร�ง 

อันเป�นสาระสำคัญหร�อไม�

        เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯตามท่ีกล�าวข�างต�น และหากสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระ 

สำคัญ ข�าพเจ�าจะสื่อสารเร�่องดังกล�าวกับ ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพ�่อให�มีการดำเนินการแก�ไขที่เหมาะสมต�อไป

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

        ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บร�หารพ�จารณาว�าจำเป�น เพ�่อให�สามารถจัดทำงบการเง�นที่ปราศจากการแสดงข�อมูล 

ที่ขัดต�อข�อเท็จจร�ง อันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ต หร�อข�อผิดพลาด

        ในการจัดทำงบการเง�น ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบร�ษัทฯ ในการดำเนินงานต�อเนื่อง เป�ดเผยเร�่องที่

เกี่ยวกับการดำเนินงานต�อเนื่องในกรณีที่มีเร�่องดังกล�าว และการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บร�หาร 

มีความตั้งใจที่จะเลิกบร�ษัทฯหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเนื่องอีกต�อไปได�

        ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลมีหน�าที่ในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น

        การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค� เพ�อ่ให� ได�ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผล ว�างบการเง�นโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูล 

ท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็น 

ของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั่นอย�างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง อันเป�นสาระสำคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง 

อาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ�อย�างสมเหตุสมผล ได�ว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละ 

รายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู� ใช�งบการเง�นจากการใช�งบการเง�นเหล�านี้

        ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าใช�ดุลยพ�นิจ และการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ด�วย
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          • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�ง อันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�น ไม�ว�าจะเกิดจากการ 

ทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�อ่ตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการสอบบัญชี 

ท่ีเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�อ่เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญซ่ึง                            

เป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลง 

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูล ที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

        • ทำความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบให�เหมาะสมกับ 

สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ�่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็น ต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ

        • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเป�ดเผย ข�อมูล 

ที่เกี่ยวข�องที่ผู�บร�หารจัดทำ

        • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชี สำหรับกิจการที่ดำเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หาร และสรุปจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได�รับว�า มีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ� ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�าง 

มีนัยสำคัญต�อความสามารถของบร�ษัทฯ ในการดำเนินงานต�อเนื่องหร�อไม� หากข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�า มีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ 

ข�าพเจ�าจะต�องให�ข�อสังเกตไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าถึงการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องในงบการเง�น หร�อหากเห็นว�าการ 

เป�ดเผยดังกล�าวไม�เพ�ยงพอ ข�าพเจ�าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�น้อยู�กับหลักฐาน การสอบบัญชีท่ีได�รับจนถึง 

วันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคต อาจเป�นเหตุให�บร�ษัทฯ ต�องหยุดการ 

ดำเนินงานต�อเนื่องได�

        • ประเมินการนำเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนประเมินว�างบ 

การเง�นแสดงรายการและเหตุการณ�ที่เกิดข�้นโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�

         ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัย 

สำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบ 

ของข�าพเจ�า

        ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระ 

และได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ทั้งหมดตลอดจนเร�่องอื่น ซึ่งข�าพเจ�าเชื่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 

อาจพ�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�าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบ 

การเง�นในงวดป�จจ�บัน และกำหนดเป�นเร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบายเร�่องเหล�านี้ไว� ในรายงานของผู�สอบบัญชี เว�นแต� 

กฎหมายหร�อข�อบังคับไม�ให�เป�ดเผยเร�่องดังกล�าวต�อสาธารณะหร�อในสถานการณ�ที่ยากที่จะเกิดข�้น ข�าพเจ�าพ�จารณาว�าไม�ควรสื่อสาร 

เร�่องดังกล�าวในรายงานของข�าพเจ�า เพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผล ว�าจะมีผลกระทบในทางลบ 

มากกว�าผลประโยชน�ที่ผู�มีส�วนได�เสียสาธารณะจะได�จากการสื่อสารดังกล�าว

        ผู�สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายศุภชัย ป�ญญาวัฒโน 

        

        ศุภชัย ป�ญญาวัฒโน

        ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

        บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

        กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ� 2560
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

อาคารและอุปกรณ�

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สิทธิการเช�า

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หมายเหตุ

7

8

9

10

11

12

13

21

2559       

323,861,899

311,686,388

1,250,812,641

4,641,026

1,891,001,954

157,438,847

-

186,459,011

29,876,045

37,996,230

28,044,851

116,128,089

555,943,073

2,446,945,027

( หน�วย : บาท )

2558       

256,012,944

242,167,034

1,051,044,482

3,922,145

1,553,146,605

157,629,013

316,816,714

161,062,163

256,243

27,279,061

37,190,174

103,530,307

803,763,675

2,356,910,280



BIG Camera Corporation 56

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

ส�วนของเง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึง

    กำหนดชำระภายในหนึ่งป�

ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นที่ถึง

   กำหนดชำระภายในหนึ่งป�

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

ส�วนของเง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส�วนที่ถึง

    กำหนดชำระภายในหนึ่งป�

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น - สุทธิจากส�วนที่ถึงกำหนด

   ชำระภายในหนึ่งป�

สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หมายเหตุ

14

15

16

15

16

17

2559       

1,014,450,576

-

422,598

99,002,945

36,395,736

1,150,271,855

-

1,137,875

17,536,390

18,674,265

1,168,946,120

( หน�วย : บาท )

2558       

1,282,471,980

33,333,333

2,971,217

-

13,541,658

1,332,318,188

116,666,667

1,558,013

16,023,695

134,248,375

1,466,566,563
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น

    ทุนจดทะเบียน ออกจำหน�ายและชำระเต็มมูลค�าแล�ว

    หุ�นสามัญ 3,528,878,800 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.10 บาท

กำไรสะสม

    จัดสรรแล�ว - สำรองตามกฎหมาย

    ยังไม�ได�จัดสรร

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

หมายเหตุ

18

2559       

352,887,880

35,288,788

889,822,239

1,277,998,907

2,446,945,027

( หน�วย : บาท )

2558       

352,887,880

35,288,788

502,167,049

890,343,717

2,356,910,280
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กำไรขาดทุน :

รายได�

รายได�จากการขาย

รายได�จากการให�บร�การ

รายได�อื่น

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนขาย

ต�นทุนการให�บร�การ

ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

รวมค�าใช�จ�าย

กำไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเง�นและรายได� (ค�าใช�จ�าย) ภาษีเง�นได�

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

กำไรก�อนรายได� (ค�าใช�จ�าย) ภาษีเง�นได�

รายได� (ค�าใช�จ�าย) ภาษีเง�นได�

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

หัก: ผลกระทบของภาษีเง�นได�

รายการที่จะไม�ถูกบันทึกในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนในภายหลัง

    - สุทธิจากภาษีเง�นได�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

กำไรต�อหุ�น

กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

19

21

21

22

     

4,938,164,965

151,625,201

573,328,374

5,663,118,540

3,751,950,025

80,011,338

629,456,146

178,095,316

4,639,512,825

1,023,605,715

(3,937,892)

1,019,667,823

(173,265,025)

846,402,798

-

-

-

-

846,402,798

0.24

( หน�วย : บาท )

   

202,043,452

5,473,706

568,967,943

776,485,101

162,351,683

3,143,885

17,080,700

16,103,336

198,679,604

577,805,497

(2,359,357)

575,446,140

10,756,508

586,202,648

(4,107,628)

821,526

(3,286,102)

(3,286,102)

582,916,546

0.17

หมายเหตุ 2559 2558
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก�อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรก�อนภาษีเป�นเง�นสดรับ (จ�าย)
    จากกิจกรรมดำเนินงาน
    ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย
    ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือ
        เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ
    ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�
    กำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทย�อย
    กำไรจากการขายสินทรัพย�ถาวร
    ขาดทุนจากการตัดจำหน�ายสินทรัพย�ถาวร
    สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
    รายได�เง�นป�นผล
    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�นสดจาก (ใช� ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    รับดอกเบี้ย
    จ�ายดอกเบี้ย
    จ�ายภาษีเง�นได�
    จ�ายผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน
เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

2559       

1,019,667,823

62,830,773
91,864

(10,093,904)
256,167

(19,158,172)
(993,304)
507,065

1,610,695
-

(5,064,894)
937,892

1,050,592,005

(69,522,343)
(189,674,255)

(718,881)
(12,597,782)

47,393,244
22,709,634

848,181,622
4,976,019

(1,453,851)
(65,116,757)

(98,000)
786,489,033

2558       

575,446,140

1,218,565
(5,097)

(3,715,148)
-
-
-
-

17,531
(554,940,615)

64,325
2,359,357

20,316,408

(38,304,288)
71,555,491

(802,626)
(162,102)

149,542,660
8,049,247

88,890,530
268,460

(2,206,894)
(366,145)

-
91,195,109

( หน�วย : บาท )
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง 

เง�นสดจ�ายจากการรับโอนกิจการจากบร�ษัทย�อย

เง�นสดรับจากการเลิกกิจการของบร�ษัทย�อย

เง�นป�นผลรับ

ซื้ออุปกรณ�

ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สิทธิการเช�าเพ��มข�้น

เง�นสดรับจากการขายสินทรัพย�ถาวร

เง�นสดรับจากการโอนกิจการ

เง�นสดสุทธิจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น 

เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�นลดลง

เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากบร�ษัทย�อยลดลง

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นเพ��มข�้น (ลดลง)

เง�นสดรับจากเง�นกู�ยืมระยะยาว

ชำระคืนเง�นกู�ยืมระยะยาว

จ�ายเง�นป�นผล

เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้นสุทธิ

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดต�นป�

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดปลายป�

ข�อมูลกระแสเง�นสดเป�ดเผยเพ��มเติม

รายการที่ไม�ใช�เง�นสด

บันทึกรายการซื้ออุปกรณ�

    ซื้ออุปกรณ�

    เจ�าหนี้อื่นเพ��มข�้น

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

2559       

190,166

(330,538,689)

335,974,886

-

(73,759,276)

(30,417,872)

(13,685,596)

5,168,224

-

107,068,157

-

-

(2,968,757)

-

(150,000,000)

(458,603,164)

(611,571,921)

67,848,955

256,012,944

323,861,899

(15,640,000)

15,640,000

2558       

748,052

-

-

554,940,615

(3,311,831)

-

-

-

24,866,211

577,243,047

(378,295,924)

(5,000,000)

1,562,480

150,000,000

-

-

231,733,444

254,314,494

1,698,450

256,012,944

-

-

( หน�วย : บาท )
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บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป� 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 

ลดทุนเพ�่อลดขาดทุนสะสมและ

    ส�วนต่ำกว�ามูลค�าหุ�นสามัญ

โอนกำไรสะสมที่ยังไม�ได�จัดสรรเป�น

    สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป� 

เง�นป�นผลจ�าย (หมายเหตุ 25)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

882,219,700

-

-

-

(529,331,820)

-

352,887,880

352,887,880

-

-

-

-

352,887,880

430,915,808

-

-

-

430,915,808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,288,788

35,288,788

35,288,788

-

-

-

-

35,288,788

(143,876,721)

586,202,648

(3,286,102)

582,916,546

98,416,012

(35,288,788)

502,167,049

502,167,049

846,402,798

-

846,402,798

(458,747,608)

889,822,239

307,427,171

586,202,648

(3,286,102)

582,916,546

-

-

890,343,717

890,343,717

846,402,798

-

846,402,798

(458,747,608)

1,277,998,907

กำไรสะสม
ทุนเร�อนหุ�นที่ออก

และชำระแล�ว
ส�วนต่ำกว�า   

มูลค�าหุ�นสามัญ จัดสรรแล�ว ยังไม�ได�จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

รวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น

( หน�วย : บาท )
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1. ข�อมูลทั่วไป

        บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) 
เป�นบร�ษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจ 
หลักของบร�ษัทฯ คือ การจำหน�ายกล�องถ�ายรูป โทรศัพท�เคลื่อนที่ 
ผลิตภัณฑ�เกี่ยวข�องกับการถ�ายภาพและโทรศัพท�เคลื่อนที่ รวมถึง 
ให�บร�การท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ เช�น ให�บร�การล�างอัดรูปถ�ายและซ�อมแซม 
อุปกรณ�ถ�ายภาพ เป�นต�น ที่อยู�ตามที่จดทะเบียนของบร�ษัทฯ อยู�ที่ 
เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160 บร�ษัทฯ มีสำนักงานสาขามากกว�า 200 
แห�งทั่วประเทศ

2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น

        งบการเง�นน้ี จัดทำข�น้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 
ที่กำหนด ในพระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 
รายการในงบการเง�นตามข�อกำหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค�าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543
        งบการเง�นฉบับภาษาไทยเป�นงบการเง�นฉบับที่บร�ษัทฯ ใช�เป�น 
ทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับภาษาอังกฤษ แปลจากงบ 
การเง�นฉบับภาษาไทยนี้
        งบการเง�นน้ีได�จัดทำข�น้ โดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเว�น แต�จะได� 
เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�

        3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ที่เร��มมีผลบังคับใช�ใน 
ป�ป�จจ�บันในระหว�างป� บร�ษัทฯ ได�นำมาตรฐานการรายงานทางการ 
เง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม�รวมถึงแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาว�ชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช�สำหรับรอบ 
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร��มใน หร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกล�าวได�รับการปรับปรุง 
หร�อจัดให�มีข�้น เพ�่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียม กับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรุงถ�อยคำ 
และคำศัพท� การตีความและการให�แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู�ใช� 
มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกล�าว 
มาถือ ปฏิบัตินี้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�องบการเง�น 
ของบร�ษัทฯ

        3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ที่จะมีผลบังคับใช� ใน 
อนาคต ในระหว�างป�ป�จจ�บัน สภาว�ชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�มาตรฐาน 
การรายงานทางการเง�น และการตีความมาตรฐานการายงานทาง 
การเง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี 
ฉบับใหม� จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�น 
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มใน หร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560  
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าว ได�รับการปรับปรุง หร�อ 
จัดให�มีข�้น เพ�่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง 
การเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรุงถ�อยคำ และ 
คำศัพท� การตีความและการให�แนวปฏิบัติ ทางการบัญชีกับผู� ใช� 
มาตรฐาน 
        ฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ เชื่อว�ามาตรฐานการรายงานทาง 
การเง�น และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเง�นฉบับ 
ปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม� จะไม�มีผลกระทบอย�าง 
เป�นสาระสำคัญต�อ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

        4.1 การรับรู�รายได�
        ขายสินค�า
        รายได�จากการขายสินค�ารับรู�เม่ือบร�ษัทฯ ได�โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป�นเจ�าของสินค�า ให�กับผู�ซื้อ 
แล�ว รายได�จากการขาย แสดงมูลค�าตามราคา ในใบกำกับสินค�า 
โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม สำหรับสินค�าที่ได�ส�งมอบ หลังจากหัก 
ส�วนลดแล�ว
        รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย
        รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขายถือเป�นรายได� 
เมื่อบร�ษัทฯมีสิทธิในการรับเง�นสนับสนุน                                                  
การส�งเสร�มการขาย
        รายได�ค�าบร�การ
        รายได�ค�าบร�การรับรู�เมื่อได�ให�บร�การแล�วโดยพ�จารณาถึงขั้น 
ความสำเร็จของงาน 
        ดอกเบี้ยรับ
        ดอกเบ้ียรับถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคำนึงถึงอัตรา 
ผลตอบแทนที่แท�จร�ง
        เง�นป�นผลรับ
เง�นป�นผลรับถือเป�นรายได�เมื่อบร�ษัทฯมีสิทธิในการรับเง�นป�นผล

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น
สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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        4.2 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
        เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด หมายถึง เง�นสดและเง�นฝาก 
ธนาคาร และเง�นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล�องสูง ซึ่งถึงกำหนด จ�าย
คืนภายในระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได�มาและไม�มีข�อ 
จำกัดในการเบิกใช�
        4.3 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น
        ลูกหนี้การค�า และลูกหนี้อื ่น แสดงมูลค�าตามจำนวนมูลค�า 
สุทธิที่จะได�รับ บร�ษัทฯ บันทึกค�าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญสำหรับผล 
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข�น้ จากการเก็บเง�นจากลูกหน้ีไม�ได� ซ่ึง
โดยทั่วไป พ�จารณาจากประสบการณ�การเก็บเง�นและการว�เคราะห� 
อายุหนี้ 
        4.4 สินค�าคงเหลือ
        สินค�าคงเหลือแสดงมูลค�าตามราคาทุน (ตามว�ธีเข�าก�อนออก ก�อน) 
หร�อมูลค�าสุทธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ำกว�า
        4.5 อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
        อาคารและอุปกรณ�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเสื่อมราคา 
สะสม และค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�  (ถ�ามี) 
        ค�าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ�คำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย� โดยว�ธีเส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณ ดังน้ี
        • อาคารและสิ�งปลูกสร�าง  20 ป�
        • เคร�่องมือและอุปกรณ�ใช�ใน
          งานบร�การด�านภาพถ�าย  3 และ 5 ป�
        • เคร�่องตกแต�งและเคร�่องใช�สำนักงาน 5 ป�
        • ยานพาหนะ    5 ป�
        • คอมพ�วเตอร�   3 ป�

        ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคำนวนผลการดำเนินงานไม�มีการ
คิดค�าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย�ระหว�างติดตั้งและก�อสร�าง
        บร�ษัทฯ ตัดรายการอาคารและอุปกรณ� ออกจากบัญชีเมื่อ 
จำหน�ายสินทรัพย� หร�อคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช�หร�อการจำหน�ายสินทรัพย� รายการผลกำไรหร�อ
ขาดทุนจากการจำหน�ายสินทรัพย� จะรับรู � ในส�วนของกำไรหร�อ
ขาดทุนเมื่อบร�ษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี
        4.6 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 
        บร�ษัทฯ บันทึกต�นทุนเร��มแรกของสินทรัพย� ไม�มีตัวตนตาม 
ราคาทุน ภายหลังการรับรู�รายการเร��มแรก สินทรัพย� ไม�มีตัวตน 
แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจำหน�ายสะสม และค�าเผื่อการ 
ด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ของสินทรัพย�นั้น 

        บร�ษัทฯตัดจำหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนโดยว�ธีเส�นตรงตาม 
อายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจเป�นระยะเวลา 3 ป� 5 ป� และ 10 ป� 
และจะประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย� ดังกล�าว เมื่อมีข�อบ�งชี้ว�า 
สินทรัพย�นั้นเกิดการด�อยค�า บร�ษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด 
จำหน�าย และว�ธีการตัดจำหน�ายของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าว                                
ทุกสิ�นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจำหน�ายรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของ 
กำไรหร�อขาดทุน
        4.7 สิทธิการเช�าและค�าตัดจำหน�าย
        สิทธิการเช�า แสดงตามราคาทุนหักค�าตัดจำหน�ายสะสมและ 
ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี) ค�าตัดจำหน�ายของสิทธิ 
การเช�าคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย� โดยว�ธีเส�นตรงตาม 
อายุของสัญญาเช�า ค�าตัดจำหน�าย จะถูกรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อ 
ขาดทุน
        4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
        บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกันกับบร�ษัทฯ หมายถึง บุคคล 
หร�อกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมบร�ษัทฯ หร�อถูกบร�ษัทฯควบคุมไม�ว�า 
จะเป�นโดยทางตรงหร�อทางอ�อมหร�ออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกัน 
กับบร�ษัทฯ
        นอกจากนี้บุคคล หร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ยังหมายรวมถึง 
บร�ษัทร�วม และบุคคล หร�อกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง 
หร�อทางอ�อม ซึ่งทำให�มีอิทธิพลอย�างเป�นสาระสำคัญต�อบร�ษัทฯ 
ผู�บร�หารสำคัญ กรรมการหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ ที่มีอำนาจใน 
การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
        4.9 สัญญาเช�าระยะยาว
        สัญญาเช�าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป�นเจ�า ของส�วนใหญ� ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�นสัญญา 
เช�าการเง�น สัญญาเช�าการเง�นจะบันทึกเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วย 
มูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีเช�าหร�อมูลค�าป�จจ�บันสุทธิ ของจำนวน
เง�นท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะต่ำกว�าภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเง�นจะบันทึกเป�น หน้ีสินระยะยาว 
ส�วนดอกเบ้ียจ�ายจะบันทึก ในส�วนของกำไร หร�อ ขาดทุนตลอดอายุ 
ของสัญญาเช�า สินทรัพย�ที่ได�มาตามสัญญาเช�าการเง�นจะคิดค�า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ที่เช�า
        สัญญาเช�าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�ที่ความเสี่ยง และผล
ตอบแทนของความเป�นเจ�า ของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือ 
เป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน จำนวนเง�นท่ีจ�ายตามสัญญาเช�าดำเนิน 
งานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนตามว�ธีเส�นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช�า



         4.10 การด�อยค�าของสินทรัพย�

        ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บร�ษัทฯ จะทำการประเมินการ 

ด�อยค�าของอาคารและอุปกรณ� สิทธิการเช�า หร�อสินทรัพย�ที่ไม�มี 

ตัวตนอ่ืนของบร�ษัทฯ หากมีข�อบ�งช้ีว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า 

บร�ษัทฯ รับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�า เม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน 

ของสินทรัพย�มีมูลค�าต่ำกว�ามูลค�า ตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น 

ทั้งนี้ มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน หมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุน 

ในการขายของสินทรัพย� หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรัพย� แล�วแต� 

ราคาใดจะสูงกว�า บร�ษัทฯ จะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�า 

ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน

        4.11 ผลประโยชน�ของพนักงาน

        ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

        บร�ษัทฯรับรู� เง�นเดือน ค�าจ�าง โบนัส และเง�นสมทบกองทุน ประ-

กันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดรายการ

        ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน

        โครงการสมทบเง�น

        บร�ษัทฯ และพนักงานได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ 

ซ่ึงประกอบด�วยเง�นท่ีพนักงานจ�ายสะสม และเง�นท่ีบร�ษัทฯ จ�ายสมทบ 

ให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได�แยกออก 

จากสินทรัพย�ของบร�ษัทฯ เง�นที่บร�ษัทฯ จ�ายสมทบกองทุนสำรอง 

เลี้ยงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ

        โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน

        บร�ษัทฯ มีภาระสำหรับเง�นชดเชย ที่ต�องจ�ายให�แก�พนักงาน 

เม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบร�ษัทฯ ถือว�าเง�นชดเชย 

ดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน สำหรับพนักงาน

        บร�ษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออก 

จากงานของพนักงาน โดยใช�ว�ธีคิดลด แต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู�เช่ียวชาญอิสระได�ทำการ 

ประเมินภาระผูกพันดังกล�าวตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 

        ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิต-

ศาสตร�ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน� หลังออกจากงาน 

ของพนักงานจะรับรู�ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

        4.12 ประมาณการหนี้สิน

        บร�ษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว� ในบัญชี เมื่อภาระ 

ผูกพัน ซ่ึงเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดข�น้แล�ว และมีความ

เป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าบร�ษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

ไปเพ�่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบร�ษัทฯ สามารถประมาณ 

มูลค�าภาระผูกพันนั้นได�อย�างน�าเชื่อถือ 

        4.13 ภาษีเง�นได� 

        ภาษีเง�นได�ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ป�จจ�บันและภาษีเง�นได�รอ 

การตัดบัญชี

        ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน

        บร�ษัทฯ บันทึกภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน ตามจำนวนท่ีคาดว�าจะจ�าย 

ให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี 

ตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

        ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

        บร�ษัทฯ บันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี ของผลแตกต�าง 

ชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สิน ณ วันสิ�น 

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย� และหนี้สินที่เกี่ยว 

ข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช� ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา 

รายงาน

        บร�ษัทฯ รับรู�หน้ีสินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�าง 

ชั่วคราวที่ต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอ 

การตัดบัญชี สำหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผล 

ขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม�ได�ใช�ในจำนวนเท�าที่มีความเป�นไปได� ค�อน 

ข�างแน�ท่ีบร�ษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพ�ยงพอท่ีจะใช�ประโยชน� 

จากผลแตกต�าง ชั่วคราวที่ใช�หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง 

ไม�ได�ใช�นั้น

       บร�ษัทฯ จะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ภาษีเง�นได� 

รอการตัดบัญชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลด 

มูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบร�ษัทฯ 

จะไม�มีกำไรทางภาษีเพ�ยงพอ ต�อการนำสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการ 

ตัดบัญชีทั้งหมดหร�อบางส�วนมาใช�ประโยชน�

        บร�ษัทฯ จะบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วน 

ของผู�ถือหุ�นหากภาษีที่เกิดข�้นเกี่ยวข�องกับรายการที่ได�บันทึกโดย 

ตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น
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       5. การใช�ดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

        ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพ�นิจ และการประมาณการในเร�่อง 

ที่มีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพ�นิจ และการประมาณการ 

ดังกล�าว นี้ส�งผลกระทบต�อจำนวนเง�นที่แสดงในงบการเง�น และต�อ 

ข�อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจ 

แตกต�างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว�  การใช�ดุลยพ�นิจและการ 

ประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

        สัญญาเช�า 

        ในการพ�จารณาประเภทของสัญญาเช�า ว�าเป�นสัญญาเช�า 

ดำเนินงาน หร�อสัญญาเช�าทางการเง�น ฝ�ายบร�หารได�ใช�ดุลยพ�นิจ 

ในการประเมินเง�อ่นไขและรายละเอียดของสัญญา เพ�อ่พ�จารณาว�า 

บร�ษัทฯได�โอนหร�อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน�ในสินทรัพย� 

ที่เช�าดังกล�าวแล�วหร�อไม�

        ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

        ในการประมาณค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ�ายบร�หาร 

จำเป�นต�องใช�ดุลยพ�นิจ ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว�าจะ 

เกิดข�น้จากลูกหน้ีแต�ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ� การเก็บเง�น 

ในอดีตอายุของหน้ีท่ีคงค�าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป�นอยู�ในขณะน้ัน 

เป�นต�น

        ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ

        ในการประมาณค�าเผื่อการลดลง ของมูลค�าสินค�าคงเหลือ 

ฝ�ายบร�หารได�ใช�ดุลยพ�นิจในการประมาณการ ผลขาดทุนท่ีคาดว�า 

จะเกิดข�้นจากสินค�าคงเหลือนั้น โดยค�าเผื่อการลดลงของมูลค�า 

สุทธิที่จะได�รับ พ�จารณาจากราคาที่คาดว�าจะขายได�ตามปกติของ 

ธุรกิจหักด�วยค�าใช�จ�ายในการขายสินค�าน้ัน และค�าเผ่ือสำหรับสินค�า 

เก�าล�าสมัย เคลื่อนไหวช�าหร�อเสื่อมคุณภาพพ�จารณา จากอายุ   

โดยประมาณของสินค�าแต�ละชนิด

        อาคารและอุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา

        ในการคำนวณค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ�ฝ�ายบร�หาร 

จำเป�นต�องทำการประมาณอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือ 

เมื่อเลิกใช�งานของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให� 

ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น

        นอกจากนี้ ฝ�ายบร�หาร จำเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของ  

อาคาร และอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�า 

หากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนต่ำกว�ามูลค�าตามบัญชีของ

สินทรัพย�น้ัน ในการน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพ�นิจท่ีเก่ียวข�อง 

กับการคาดการณ�รายได� และค�าใช�จ�ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ 

สินทรัพย�นั้น

        สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

        บร�ษัทฯ จะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี สำหรับ 

ผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีใช�หักภาษีและขาดทุน ทางภาษีท่ีไม�ได�ใช�เม่ือมี 

ความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบร�ษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคต 

เพ�ยงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราว และขาดทุนนั้น 

ในการนี้ฝ�ายบร�หารจำเป�น ต�องประมาณการว�าบร�ษัทฯ ควรรับรู� 

จำนวนสินทรัพย�ภาษีเง�นได� รอการตัดบัญชีเป�นจำนวนเท�าใด โดย 

พ�จารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษี ท่ีคาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละ 

ช�วงเวลา

         ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผล

         ประโยชน�

        หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน� หลังออกจากงานของพนักงาน

ประมาณข�้น ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ซึ่งต�องอาศัยข�อ 

สมมติฐานต�าง ๆในการประมาณการน้ัน เช�น อัตราคิดลดอัตราการ 

ข�้นเง�นเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน 

จำนวนพนักงาน เป�นต�น
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25582559

        6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

        ในระหว�างป� บร�ษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเง�่อนไขทาง 

การค�า และเกณฑ�ตามที่ตกลงกันระหว�างบร�ษัทฯและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกันเหล�านั้น ซึ่งเป�นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ 

สรุปได�ดังนี้

        ยอดคงค�างระหว�างบร�ษัทฯและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจกับบร�ษัทย�อย

ค�าบร�หารจัดการจ�าย   -     240  ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ�าย    -     307  ร�อยละ 7.825 ต�อป�

ดอกเบี้ยรับ    -  2,345  อัตราดอกเบี้ย MLR - 1

( หน�วย : พันบาท )

นโยบายการกำหนดราคา25582559

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

ค�าเช�าจ�าย    4,210  951  ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ�าย    -    76  ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับผู�ถือหุ�น

ค�าเช�าจ�าย    2,905  656  ราคาตามสัญญา

( หน�วย : พันบาท )

นโยบายการกำหนดราคา25582559

เง�นมัดจำจ�ายให�กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

ผู�ถือหุ�น            921        921

ดอกเบี้ยจ�าย           638        638

รวม        1,559    1,559

เจ�าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 14)

บร�ษัทย�อย               -  62,720

บร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน (มีผู�ถือหุ�นร�วมกัน)       526            -

รวม           526  62,720

( หน�วย : พันบาท )
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        ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

        ในระหว�างป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บร�ษัทฯ มีค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานที่ให�แก�กรรมการและผู�บร�หาร 

ดังต�อไปนี้

        7. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 

ป� 2558

ป� 2547

25582559

เจ�าหนี้จากการรับโอนกิจการ - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 14)

บร�ษัทย�อย       -  330,539

รวม        -  330,539

( หน�วย : พันบาท )

25582559

ผลประโยชน�ระยะสั้น                 50,988  5,693

ผลประโยชน�หลังออกจากงาน                      815       10  

รวม                   51,803  5,703

( หน�วย : พันบาท )

25582559

เง�นสด                     17,341    25,663

เง�นฝากธนาคาร                       306,521  230,350

รวม                   323,862  256,013

( หน�วย : พันบาท )
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        8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 

        9. สินค�าคงเหลือ

25582559

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน

อายุหนี้คงค�างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ยังไม�ถึงกำหนดชำระ         23,821  16,748

    ค�างชำระ ไม�เกิน 3 เดือน          55,391   60,753

    3 - 6 เดือน                 20           95

    6 - 12 เดือน                 48           14

    มากกว�า 12 เดือน              144           38

รวม          79,424    77,648

หัก: ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            (122)                     (30)

รวมลูกหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน, สุทธิ     79,302                 77,618

ลูกหนี้อื่น

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า          3,708      1,905

เง�นสนับสนุนการส�งเสร�มการขายค�างรับ    225,782  159,524

ดอกเบี้ยค�างรับ               129           40

อื่น ๆ            2,765      3,080

รวมลูกหนี้อื่น       232,384  164,549

รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น, สุทธิ     311,686  242,167

สินค�าสำเร็จรูป 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

( หน�วย : พันบาท )

( หน�วย : พันบาท )

ราคาทุน สินค�าคงเหลือ - สุทธิ
รายการปรับลดราคาทุนให�

เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ

        ในระหว�างป�ป�จจ�บัน บร�ษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค�าคงเหลือ ให�เป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ เป�นจำนวน 37 ล�านบาท 

(2558: 17 ล�านบาท) โดยแสดงเป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค�าสินค�าคงเหลือเป�นจำนวน 47 ล�านบาท 

(2558: 20 ล�านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค�าของสินค�าคงเหลือที่รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในระหว�างป�
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ป� 2558

        10. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 

25582559

ทุนเร�ยกชำระแล�วบร�ษัท สัดส�วนเง�นลงทุน ราคาทุน เง�นป�นผลที่บร�ษัทฯ
รับระหว�างป�

25582559 25582559

2558

2559 2558

( หน�วย : พันบาท )

        ในระหว�างป�ป�จจ�บัน บร�ษัทย�อยได�ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ�นแล�ว โดยบร�ษัทฯ ได�รับเง�นคืนจำนวน 336 ล�านบาท จากการ 

เลิกกิจการดังกล�าว บร�ษัทฯบันทึกผลกำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทย�อยข�างต�นจำนวน 19 ล�านบาท ไว�เป�นส�วนหนึ่งของรายได� 

อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล�านบาท) (ล�านบาท) (ร�อยละ) (ร�อยละ)

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า จำกัด

บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า (2001) จำกัด

รวม

-

-

-

-

-

-

-

311,967

4,850

316,817

554,941

-

554,941

-

-

-

300

5

100

97
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        11. อาคารและอุปกรณ�

อาคารและ
สิ�งปลูกสร�าง

ยานพาหนะ คอมพ�วเตอร� รวมสินทรัพย�
ระหว�าง
ติดตั้ง
และก�อสร�าง

เคร�่องมือ
และอุปกรณ�
ใช�ในงาน
บร�การด�าน
ภาพถ�าย

เคร�่อง
ตกแต�ง
และเคร�่องใช�
สำนักงาน

( หน�วย : พันบาท )

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการ

    ทั้งหมดของบร�ษัทย�อย

ซื้อเพ��ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อเพ��ม

จำหน�าย

ตัดจำหน�าย

โอนเข�า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค�าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการ

    ทั้งหมดของบร�ษัทย�อย

ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�

ค�าเสื่อมราคาสำหรับส�วนที่จำหน�าย

ค�าเสื่อมราคาสำหรับส�วนที่ตัดจำหน�าย

โอนเข�า (ออก)

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค�าเผื่อการด�อยค�า

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บันทึกเพ��มข�้นระหว�างป�

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�

    2558 (จำนวน 0.2 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนที่เหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)

    2559 (จำนวน 6 ล�านบาท รวมอยู�ในต�นทุนการให�บร�การ ส�วนที่เหลือรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร)

-

3,895

-

3,895

-

-

-

-

3,895

-

1,362

4

1,366

199

-

-

-

1,565

-

-

-

-

2,529

2,330

-

128,975

-

128,975

10,524

-

(145)

(17,690)

121,664

-

108,885

174

109,059

5,857

-

(144)

(14,182)

100,590

-

-

-

-

19,916

21,074

-

297,107

185

297,292

4,563

-

(4,732)

43,047

340,170

-

180,357

852

181,209

44,350

-

(4,366)

-

221,193

-

-

256

256

116,083

118,721

-

38,927

3,099

42,026

11,817

(13,923)

-

-

39,920

-

24,792

78

24,870

4,132

(9,748)

-

19,254

-

-

-

-

17,156

20,666

-

18,629

28

18,657

19,412

-

(487)

17,690

55,272

-

14,726

53

14,779

4,527

-

(474)

14,182

33,014

-

-

-

-

3,878

22,258

-

1,500

-

1,500

43,083

-

(126)

(43,047)

1,410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500

1,410

-

489,033

3,312

492,345

89,399

(13,923)

(5,490)

-

562,331

-

330,122

1,161

331,283

59,065

(9,748)

(4,984)

-

375,616

-

-

256

256

161,062

186,459

1,161

59,065

        ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได�มาภายใต�สัญญาเช�าทางการเง�น โดยมีมูลค�าสุทธิตามบัญชี 

เป�นจำนวนเง�น 4 ล�านบาท (2558: 8 ล�านบาท)

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯมีอุปกรณ�จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค�าเสื่อมราคาหมดแล�ว แต�ยังใช�งานอยู� มูลค�าตามบัญชีก�อนหัก 

ค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจำนวนเง�นประมาณ 235 ล�านบาท (2558: 187 ล�านบาท)
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25582559

ราคาทุน

หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

49,915

(11,919)

37,996

36,230

(8,951)

27,279

( หน�วย : พันบาท )

25582559

มูลค�าสุทธิตามบัญชีต�นป�

เพ��มข�้นระหว�างป�

เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทย�อย

ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�

มูลค�าสุทธิตามบัญชีปลายป�

256

30,418

-

(798)

29,876

-

-

261

(5)

256

( หน�วย : พันบาท )

25582559

มูลค�าสุทธิตามบัญชีต�นป�

เพ��มข�้นระหว�างป�

เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทย�อย

ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป�

มูลค�าสุทธิตามบัญชีปลายป�

27,279

13,685

-

(2,968)

37,996

-

-

27,332

(53)

27,279

( หน�วย : พันบาท )

        12. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

        มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได�ดังนี้

        13. สิทธิการเช�า

        มูลค�าตามบัญชีของสิทธิการเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได�ดังนี้

         การกระทบยอดมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนสำหรับป� 2559 และ 2558 แสดงได�ดังนี้

        การกระทบยอดมูลค�าตามบัญชีของสิทธิการเช�าสำหรับป� 2559 และ 2558 แสดงได�ดังนี้

( หน�วย : พันบาท )

ซอฟต�แวร�คอมพ�วเตอร� รวมค�าสิทธิในการบร�หารร�าน
และจำหน�ายสินค�า บร�การ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ราคาทุน

หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :

ราคาทุน

หัก: ค�าตัดจำหน�ายสะสม

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

36,259

(9,461)

26,798

8,941

(8,685)

256

3,100

(22)

3,078

-

-

-

39,359

(9,483)

29,876

8,941

(8,685)

256
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25582559

เจ�าหนี้การค�า - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน

เจ�าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ�าหนี้จากการรับโอนกิจการ - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ�าหนี้อื่น - กิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

ดอกเบี้ยค�างจ�าย

อื่น ๆ

รวม

896,576

526

-

47,354

60,913

-

9,082

1,014,451

794,613

62,720

330,539

38,419

46,295

516

9,370

1,282,472

( หน�วย : พันบาท )

        14. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

25582559

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร

หัก: ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

ในระหว�างป�ป�จจ�บัน บร�ษัทฯได�จ�ายชำระคืนเง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคารคงเหลือทั้งหมดแล�ว

-

-

-

150,000

(33,333)

116,667

( หน�วย : พันบาท )

        15. เง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร



73

25582559

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน�าย

รวม

หัก: ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น - สุทธิจากส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

บร�ษัทฯได�ทำสัญญาเช�าการเง�นกับบร�ษัทลีสซิ�ง เพ�่อเช�ายานพาหนะใช� ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค�าเช�า

เป�นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ป� บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต�องจ�ายค�าเช�าขั้นต่ำ ตามสัญญาเช�า

การเง�น ดังนี้ 

1,843

(282)

1,561

(423)

1,138

5,121

(592)

4,529

(2,971)

1,558

( หน�วย : พันบาท )

ไม�เกิน 1 ป� 1 - 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                              

มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

547

(124)

423

1,296

(158)

1,138

1,843

(282)

1,561

( หน�วย : พันบาท )

ไม�เกิน 1 ป� 1 - 5 ป�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                              

มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

3,279

(308)

2,971

1,842

(284)

1,558

5,121

(592)

4,529

( หน�วย : พันบาท )

        16. หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น
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ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                              

มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าการเง�นรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                              

มูลค�าป�จจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายทั้งสิ�นตามสัญญาเช�า

25582559

สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานต�นป�

ส�วนที่รับรู� ในกำไรหร�อขาดทุน :

    ต�นทุนบร�การในป�จจ�บัน

    ต�นทุนดอกเบี้ย

ส�วนที่รับรู� ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

    ส�วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติด�านประชากรศาสตร�

    ส�วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติทางการเง�น

    ส�วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ�

ผลประโยชน�ที่จ�ายในระหว�างป�

เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทย�อย

สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานปลายป�

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานรับรู�ในรายการต�อไปนี้ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน

16,024

1,250

360

-

-

-

(98)

-

17,536

-

13

5

(126)

593

3,641

-

11,898

16,024

( หน�วย : พันบาท )

25582559

ค�าใช�จ�ายในการขายและการบร�หาร 1,610 18

( หน�วย : พันบาท )

        17. สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน  

        จำนวนเง�นสำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป�นเง�นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได�ดังนี้
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25582559

อัตราคิดลด

อัตราการข�้นเง�นเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

2.25

3 - 5

0 - 31

2.25

3 - 5

0 - 31

(หน�วย : ร�อยละต�อป�)

ลดลงร�อยละ 1

31 ธันวาคม 2559

เพ��มข�้นร�อยละ 1

อัตราคิดลด

อัตราการข�้นเง�นเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(493)

762

(553)

585

(668)

481

        บร�ษัทฯไม�มีผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงานที่คาดว�าจะต�องจ�ายภายใน 1 ป�ข�างหน�า

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก ในการจ�ายชำระผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน ของบร�ษัทฯ 

ประมาณ 5 ป� (31 ธันวาคม 2558: 6 ป�)

       สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สรุปได�ดังนี้

        18. สำรองตามกฎหมาย

        ภายใต�บทบัญญัติของมาตรา 116 แห�งพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯต�องจัดสรรกำไรสุทธิประจำป� 

ส�วนหนึ่งไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองนี้ จะมี 

จำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล�าวไม�สามารถนำไปจ�ายเง�นป�นผลได� ในป�จจ�บันบร�ษัทฯ 

ได�จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว�ครบถ�วนแล�ว

        ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต�อมูลค�าป�จจ�บันของภาระผูกพันผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได�ดังนี้
(หน�วย : พันบาท)

ลดลงร�อยละ 1

31 ธันวาคม 2558

เพ��มข�้นร�อยละ 1

อัตราคิดลด

อัตราการข�้นเง�นเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(394)

762

(443)

471

(668)

392

(หน�วย : พันบาท)
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25582559

รายได�จากการสนับสนุนการส�งเสร�มการขาย

รายได�เง�นป�นผล

กำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทย�อย

อื่น ๆ

รวม

525,015

-

19,158

29,155

573,328

11,341

554,941

-

2,686

568,968

( หน�วย : พันบาท )

25582559

การเปลี่ยนแปลงในสินค�าสำเร็จรูป

ซื้อสินค�าสำเร็จรูป

เง�นเดือนและค�าแรงและผลประโยชน�อื่นของพนักงาน

ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการขาย ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�ายส�งเสร�มการขาย

ค�าเช�าสถานประกอบการและค�าบร�การที่เกี่ยวข�อง

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับกฎหมายและค�าที่ปร�กษา

ดอกเบี้ยจ�ายและค�าธรรมเนียมธนาคาร

ขาดทุนจากการปรับลดสินค�าคงเหลือเป�นมูลค�าสุทธิที่จะได�รับ

(189,675)

3,896,238

211,685

62,831

202,911

247,019

32

3,938

(10,094)

71,555

94,512

9,637

1,219

9,320

4,488

3,382

2,359

(3,715)

( หน�วย : พันบาท )

        19. รายได�อื่น

        20. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

        รายการค�าใช�จ�ายแบ�งตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายที่สำคัญดังต�อไปนี้
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25582559

ภาษีเง�นได�ป�จจ�บัน :

ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสำหรับป�

ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี :

ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต�างชั่วคราว

    และการกลับรายการผลแตกต�างชั่วคราว

ค�าใช�จ�าย (รายได�) ภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

164,120

9,145

173,265

-

(10,757)

(10,757)

( หน�วย : พันบาท )

25582559

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย - (822)

( หน�วย : พันบาท )

25582559

กำไรทางบัญชีก�อนภาษีเง�นได�นิติบุคคล

อัตราภาษีเง�นได�นิติบุคคล

กำไรทางบัญชีก�อนภาษีเง�นได�นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลขาดทุนสะสมยกมาที่ไม�ได�รับรู�เป�นสินทรัพย�

    ภาษีเง�นได�รอตัดบัญชี

ผลกระทบจากเง�นได�ที่ไม�ต�องนำมาคำนวณภาษี

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช�ประโยชน�ในป�ป�จจ�บันแต�

    ไม�เคยรับรู�เป�นสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอตัดบัญชี

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :

ค�าใช�จ�ายต�องห�าม

อื่น ๆ

รวม

(รายได�) ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,019,668

20%

203,934

-

-

(26,396)

687

(4,960)

(4,273)

173,265

575,446

20%

115,089

(11,485)

(110,988)

(3,405)

28

4

32

(10,757)

( หน�วย : พันบาท )

        21. ภาษีเง�นได�

        ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได�ดังนี้

จำนวนภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวข�องกับส�วนประกอบแต�ละส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได�ดังนี้ 

รายการกระทบยอดระหว�างกำไรทางบัญชีกับ (รายได�) ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�มีดังนี้
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        ส�วนประกอบของสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี ประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

        22. กำไรต�อหุ�น

       กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป�ที่เป�นของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ (ไม�รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
        ด�วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักของหุ�นสามัญที่ออกอยู�ในระหว�างป�

25582559

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

    ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ

    สำรองส�วนลดรับจากผู�ขายสินค�า

    สำรองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน

    ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได� ใช�

รวม

20,482

4,056

3,507

-

28,045

22,500

-

3,205

11,485

37,190

( หน�วย : พันบาท )

25582559

กำไรสำหรับป� (พันบาท)

จำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก (พันหุ�น)

กำไรต�อหุ�น (บาท)

   846,403

3,528,879

               0.24

   586,203

3,528,879

               0.17

( หน�วย : พันบาท )

       23. ข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน

        ข�อมูลส�วนงานดำเนินงานท่ีนำเสนอน้ีสอดคล�องกับรายงานภายในของบร�ษัทฯ ท่ีผู�มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด�านการดำเนินงานได�รับ 

และสอบทานอย�างสม่ำเสมอ เพ�่อใช� ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให�กับส�วนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของ ส�วนงาน 

บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก ในส�วนงานดำเนินงานที่รายงานเพ�ยงส�วนงานเดียว คือ จำหน�ายกล�องถ�ายรูปและผลิตภัณฑ� เกี่ยวกับการ 

ถ�ายภาพ ทั้งนี้ส�วนงานการให�บร�การด�านภาพถ�ายและการจำหน�ายโทรศัพท�เคลื่อนที่มีจำนวนไม�สาระสำคัญ และบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 

ในเขตภูมิศาสตร�เดียว คือ ประเทศไทย บร�ษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงาน โดยพ�จารณาจากกำไรหร�อขาดทุนจากการ 

ดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค�าโดยใช�เกณฑ�เดียวกับที่ใช�ในการวัดกำไรหร�อขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเง�น ดังนั้น รายได� กำไรจากการ 

ดำเนินงาน และสินทรัพย�ที่แสดงอยู�ในงบการเง�น จ�งถือเป�นการรายงานตามส�วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร�แล�ว

        24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        บร�ษัทฯและพนักงานของบร�ษัทฯได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข�้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบร�ษัทฯ และพนักงานจะจ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 3 - 5 ของเง�นเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บร�หารโดย 

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และจะจ�ายให�แก�พนักงาน เมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน ตามระเบียบว�าด�วยกองทุนของ 

บร�ษัทฯ ในระหว�างป� 2559 บร�ษัทฯรับรู�เง�นสมทบดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายจำนวน 3 ล�านบาท (2558: 0.3 ล�านบาท)
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        25. เง�นป�นผล

เง�นป�นผลประจำป� 2558

เง�นป�นผลระหว�างกาล

สำหรับป� 2559

รวมเง�นป�นผลสำหรับป� 2559

ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน 2559

211.7

247.0

458.7

0.06

0.07

0.13

เง�นป�นผล อนุมัติโดย เง�นป�นผลจ�าย เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น

        26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น

            26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช�าดำเนินงานและสัญญาบร�การ

            บร�ษัทฯ ได�เข�าทำสัญญาเช�าดำเนินงาน ที่เกี่ยวข�องกับการเช�าอาคารสำนักงาน พ�้นที่ร�านค�าในอาคารและบร�การที่เกี่ยวข�อง

ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต� 1 ถึง 5 ป� 10 ป� และ 15 ป�

            บร�ษัทฯ มีจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�ายในอนาคตทั้งสิ�นภายใต�สัญญาเช�าดำเนินงานและสัญญาบร�การที่บอกเลิกไม�ได� ดังนี้

            26.2 การค้ำประกัน

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบร�ษัทฯ เหลืออยู�เป�นจำนวนเง�น 90 

ล�านบาท (2558: 65 ล�านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบร�ษัทฯ 

2559 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จ�ายชำระ

    ภายใน 1 ป�

    มากกว�า 1 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป�

    มากกว�า 5 ป�

170

136

11

189

130

5

( หน�วย : ล�านบาท )
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สินทรัพย�ทางการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเง�น

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

-

-

157

157

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

307

-

-

307

-

-

-

17

312

-

329

1,014

-

1,014

324

312

157

793

1,014

2

1,016

0.1 - 1.25

1.0 - 1.8

3.67 - 8.65

( หน�วย : ล�านบาท )

        27. เคร�่องมือทางการเง�น

            27.1 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง

            เคร�่องมือทางการเง�นที่สำคัญของบร�ษัทฯตามที่นิยามอยู�ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเป�ดเผย 

ข�อมูลสำหรับเคร�่องมือทางการเง�น” ประกอบด�วย เง�นสดและรายการเทียบเท�า  เง�นสด ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น เง�นกู�ยืมระยะยาว 

และหนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเง�น บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกล�าว และมีนโยบายการบร�หาร 

ความเสี่ยงดังนี้

            ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ

            บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น ฝ�ายบร�หารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการ 

กำหนดให�มีนโยบายและว�ธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหาย ที่เป�นสาระสำคัญจาก 

การให�สินเชื่อ นอกจากนี้การให�สินเชื่อของบร�ษัทฯ ไม�มีการกระจ�กตัวเนื่องจากบร�ษัทฯมีฐานของลูกค�าที่หลากหลาย และมีอยู�จำนวน 

มากราย จำนวนเง�นสูงสุดที่บร�ษัทฯ อาจต�องสูญเสียจากการให�สินเชื่อ คือมูลค�าตามบัญชีของลูกหนี้และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู�ในงบแสดง 

ฐานะการเง�น

            ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

            บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเง�นฝากสถาบันการเง�น เง�นเบิกเกินบัญชีเง�นกู�ยืมระยะยาวที่มี 

ดอกเบี้ย สินทรัพย�และหนี้สินทางการเง�นส�วนใหญ�มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข�้นลงตามอัตราตลาด หร�อมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล�เคียงกับ 

อัตราตลาดในป�จจ�บัน

            ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเง�นท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำหรับ 

สินทรัพย� และหนี้สินทางการเง�นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หร�อ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม� 

(หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�ถึงก�อน) ได�ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลง
ตามราคา
ตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใน 1 ป� มากกว�า 1
ถึง 5 ป�
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          27.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น

            เนื่องจากเคร�่องมือทางการเง�นส�วนใหญ�ของบร�ษัทฯจัดอยู�ในประเภทระยะสั้น หร�อมีอัตราดอกเบี้ยใกล�เคียงกับอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด บร�ษัทฯ จ�งประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือ ทางการเง�นใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น

 

        28. การบร�หารจัดการทุน 

        วัตถุประสงค�ในการบร�หารจัดการทุนท่ีสำคัญของบร�ษัทฯ คือ การจัดให�มีซ่ึงโครงสร�างทุนท่ีเหมาะสม เพ�อ่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 

ของบร�ษัทฯและเสร�มสร�างมูลค�าการถือหุ�นให�กับผู�ถือหุ�น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯมีอัตราส�วนหนี้สินต�อทุนเท�ากับ 

0.91:1 (2558: 1.65:1)

        29. การอนุมัติงบการเง�น

        งบการเง�นนี้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ� 2560

สินทรัพย�ทางการเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเง�น

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

เง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

-

158

158

-

3

33

36

-

-

-

-

-

2

117

119

227

-

-

227

-

-

-

-

29

242

-

271

1,282

-

-

1,282

256

242

158

656

1,282

5

150

1,437

0.1 - 1.0

1.0 - 1.8

2.79 - 8.65

4.05

( หน�วย : ล�านบาท )

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลง
ตามราคา
ตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท�จร�ง
(ร�อยละต�อป�)

ไม�มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภายใน 1 ป� มากกว�า 1
ถึง 5 ป�
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น

            คณะกรรมการ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได� ให�ความสำคัญต�องบการเง�นของบร�ษัทฯรวมถึงข�อมูล

สารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป� เพ�่อให�รายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ มีการบันทึกข�อมูลทางบัญชีอย�างถูกต�อง

ครบถ�วนและจัดทำข�้นตามมารตราฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช�นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ และได�มีการ

เป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญอย�าง เพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�่อให�เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนทั่วไปอย�างโปร�งใส

            ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซึ่งประกอบด�วยกรรมการอิสระ ที่เป�นผู�ทรงคุณวุฒิ 

มีคุณสมบัติตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  เพ�อ่ทำหน�าท่ีสอบทานเก่ียวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเง�น และความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร�่องนี้ปรากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�ฉบับนี้แล�ว 

 คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นว�า ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทโดยรวมอยู�ในระดับดีเป�นที่น�าพอใจ  และสามารถสร�าง

ความเชื่อมั่นอย�างมีเหตุผลได�ว�างบการเง�นรวมของ บร�ษัท บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีความเชื่อถือได� โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต�องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง

          

          (นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ�)

                   ประธานกรรมการ
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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�  

    ดร.สุว�ทย�   ธนียวัน    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       นางหฤทัย   สุขยิ�ง  กรรมการตรวจสอบ

       ศ.ดร.ภูมิฐาน   รังคกูลนุวัฒน� กรรมการตรวจสอบ

            กรรมการทั้ง 3 ท�าน เป�นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ�วนตามที่กำหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล�อง

กับข�อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลัก

ทรัพย�แห�งประเทศไทย 

 ในรอบป� 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป�นการประชุมร�วมกับผู�สอบบัญชี  ผู�ตรวจสอบภายในและ

ผู�บร�หารแผนกต�างๆ เช�น แผนกบัญชีและการเง�น  แผนกขาย แผนกการตลาด ตามวาระที่เกี่ยวข�อง เพ�่อหาร�อและแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น  

รวมถึงได�ประชุมร�วมกับผู�สอบบัญชี 2 ครั้ง เพ�่อปร�กษาหาร�อกันอย�างเป�นอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ  ในการจัดทำงบการเง�นรวมถึงรับ

ทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข�อสังเกตที่ตรวจพบตลอดจนป�ญหาอุปสรรคระหว�างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได�รายงานผลการประชุมและการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท เป�นประจำทุกไตรมาส  สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติ

หน�าที่ได�ดังนี้

 การสอบทานงบการเง�นประจำป�และงบการเง�นรายไตรมาส ประจำป� 2559 รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลในหมายเหตุประกอบงบการ

เง�นของบร�ษัทฯซึ่งได�ผ�านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบบัญชีตลอดจนได�หาร�อกับฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯเพ�่อพ�จารณาถึง

นโยบายการบัญชีที่สำคัญการประมาณการและการใช�ดุลยพ�นิจต�างๆ เพ�่อให�มั่นใจได�ว�า บร�ษัทฯได�จัดทำงบการเง�นอย�างถูกต�องครบ

ถ�วนเชื่อถือได� รวมทั้งเป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ อย�างเพ�ยงพอและทันต�อเวลา เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น 

นักลุงทุน และผู� ใช�งบการเง�น 

           

            การสอบทานการเป�ดเผยรายการระหว�างกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�คณะกรรมการตรวจสอบได�ให�

ความสำคัญในการพ�จารณารายการระหว�างกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�เพ�่อให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อ

กำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพ�จารณาแล�วมีความเห็นว�ารายการระหว�างกันที่ได�พ�จารณา

นั้น เป�นไปตามธุรกิจปกติ ที่มีเง�่อนไขทางการค�าและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช�นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อ

บร�ษัทและผู�ถือหุ�นรวมถึงมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างครบถ�วนและเพ�ยงพอตามกฎหมายและข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและหน�วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง
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 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ตาม
รายงานของฝ�ายตรวจสอบภายในและของผู�สอบบัญชี ซ่ึงครอบคลุมด�านการบัญชีและการเง�น การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับ พบว�าการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการ
ดำเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะส�วนใหญ�แล�วเสร็จตามกำหนดหร�อมีความคืบหน�าอย�างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจ
สอบจ�งมีความเห็นว�าฝ�ายจัดการของบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับการควบคุมภายใน สามารถสร�างความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลได�ว�า  
บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและมีประสิทธิผล

 การสอบทานการบร�หารความเสี่ยง  คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารได�ให�ความสำคัญต�อการบร�หารความเสี่ยง  โดยจัดตั้ง
คณะทำงานบร�หารความเส่ียงทำหน�าท่ีกำหนดกรอบนโยบายการบร�หารความเส่ียงและกำกับดูแลให�บร�ษัทฯ ดำเนินงานด�านบร�หารความ
เส่ียงท่ัวท้ังองค�กรให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิผล มีการประเมินป�จจัยความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอก มีการจัดทำแผนการจัดการความ
เสี่ยง เพ�่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นต�อการดำเนินธุรกิจให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�

 การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว� และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะในเร�่องรายการระหว�างกันของบร�ษัทฯ เพ�่อให�มั่นใจได�ว�าบร�ษัทฯ มีการดำเนินการ
ตามเง�่อนไขทางธุรกิจปกติอย�างสมเหตุสมผล  

 อีกทั้งบร�ษัทฯ ได�จัดให�มีระบบรับเร�่องร�องเร�ยน ซึ่งเป�นช�องทางให�พนักงาน ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย สามารถแจ�งข�อมูลหร�อเบาะแส
เก่ียวกับการทุจร�ต ประพฤติมิชอบหร�อการกระทำผิดจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ ในป� 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไม�ได�รับข�อร�องเร�ยน
ดังกล�าว

 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ังคณะ และประเมิน
ตนเองตามแนวปฏิบัติท่ีดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าการปฏิบัติงานของคณะกรรม
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค�ตามที่กำหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 การพ�จารณาแต�งต้ังผู�ตรวจสอบบัญชีประจำป� 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได�พ�จาณาเห็นชอบให� บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป�นผู�ตรวจสอบบัญชีของ บร�ษัท ฯ ประจำป� 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาและเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560 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�่อประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน รายงานข�อมูลทางการเง�นของบร�ษัทฯ มีความถูกต�อง  เชื่อถือได� 
สอดคล�องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงอย�างเพ�ยงพอเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติหน�าที่สอดคล�องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

           (ดร.สุว�ทย�  ธนียวัน)

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู�บร�หาร และผู�มีอำนาจควบคุม

      นายชาญ เธียรกาญจนวงศ�

ตำแหน�ง

•  ประธานกรรมการ

•  ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม)

อายุ

•  60 ป�

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  31.61

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  เป�นสามีของนางวรรณ�กมล 

•  เป�นบิดาของนายธนสิทธิ์ นายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา             

เธียรกาญจนวงศ�

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DCP 190/2014 

•  หลักสูตร DAP 118/2015

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน ประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร  

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2556-ป�จจ�บัน  กรรมการ บจก. แฮปป�� ฮิลล� ฟาร�ม 

•  2540-2558  ประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2544-2558  กรรมการ บจก. บิ�ก คาเมร�า (2001) 

      นางวรรณ�กมล เธียรกาญจนวงศ�

ตำแหน�ง

•  กรรมการ

•  รองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม)

อายุ

•  57 ป�

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  9.11

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  เป�นภรรยาของนายชาญ 

• เป�นมารดาของนายธนสิทธิ์ นายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา  

 เธียรกาญจนวงศ�

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ประกาศนียบัตรว�ชาชีพกรุงเทพการบัญชีว�ทยาลัย

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2559-ป�จจ�บัน รองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-ป�จจ�บัน กรรมการ บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2554-ป�จจ�บัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท� 

•  2540-2558 กรรมการและรองประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2544-2558 กรรมการ บจก. บิ�กคาเมร�า (2001) 
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      นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ�

ตำแหน�ง

•  กรรมการ

•  กรรมการผู�จัดการ (กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม)

อายุ

•  34

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  10.60

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  เป�นบุตรของนายชาญและนางวรรณ�กมล 

• เป�นพ�ช่ายของนายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ�

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� สาขาการตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

•  ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DAP รุ�นที่ 111/2014

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน กรรมการและกรรมการผู�จัดการ 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-2558 กรรมการและกรรมการผู�จัดการ 

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2553-ป�จจ�บัน หุ�นส�วนผู�จัดการ หจก. โชคดี 999 

•  2557-2557 ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการ 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2546-2557 รองกรรมการผู�จัดการ บจก. บิ�ก คาเมร�า 

      นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ�

ตำแหน�ง

•  กรรมการ 

•  ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายพาณิชย� (กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม)

อายุ

•  33

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  10.60

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  เป�นบุตรของนายชาญและนางวรรณ�กมล 

• เป�นน�องชายของนายธนสิทธิ์และเป�นพ�่ชายของนางสาวปร�ศรา  

 เธียรกาญจนวงศ�

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� การตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

•  ปร�ญญาโท การตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DCP รุ�นที่ 190/2014

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2558-ป�จจ�บัน กรรมการและประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายพาณิชย�  

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-2558 กรรมการและผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการ  

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-2558 กรรมการและผู�อำนวยการฝ�ายขายและการตลาด  

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2554-ป�จจ�บัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเม�นท� 

•  2546-2557 ผู�จัดการทั่วไป บจก. บิ�ก คาเมร�า 
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      นายอาทิตย� ชุณหชัชราชัย

ตำแหน�ง

•  กรรมการ (กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม)

อายุ

•  34

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� Washington State University,  

 U.S.A.

•  ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (MBA) มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DAP รุ�นที่ 111/2014

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน กรรมการ บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น  

•  2559-ป�จจ�บัน รองผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนากลยุทธ�และวาง

   แผนการลงทุน บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์   

•  2557-2558 กรรมการ บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2555-2559 Loan Compliance & Project Financing  

   Manager 

   บจก. ซอนนีดิกซ� โซล�าร� (ประเทศไทย)  

•  2552-2555 Relationship Manager , 

   Corporate Banking Department 

   บมจ. ธนาคารธนชาต

      ดร.สุว�ทย� ธนียวัน

ตำแหน�ง

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

•  62

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� /การเง�น มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� / การตลาด University of Illinois at  

 Urbana-Champaign, USA.

•  ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร� University of Illinois at   

 Urbna-Champaign, USA.

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DCP 24/2002

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น  

•  2553-2557 สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบร�การ

  สภาที่ปร�กษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

•  2557-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. บิ�ก คาเมร�า  
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      ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน�

ตำแหน�ง

•  กรรมการตรวจสอบ

อายุ

•  42

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท  Statistics  Washington State University,USA.

•  ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร�  Washington State University,  

 USA.

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ 

•  หลักสูตร DAP รุ�นที่ 113/2014  

•  หลักสูตร FSD รุ�นที่ 31/2016

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน กรรมการตรวจสอบ 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2558-ป�จจ�บัน ศาสตราจารย�คณะเศรษฐศาสตร�   

   มหาว�ทยาลัย หอการค�าไทย 

•  2553-2558 รองศาสตราจารย� คณะเศรษศาสตร�   

   มหาว�ทยาลัย หอการค�าไทย  

•  2552-ป�จจ�บัน ผู�อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร�มหาบัณฑิต 

   มหาว�ทยาลัย หอการค�าไทย

•  2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ�ก คาเมร�า 

      นางหฤทัย สุขยิ�ง 

ตำแหน�ง

•  กรรมการตรวจสอบ

อายุ

•  58

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการ

•  24 เม.ย.2557

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

การอบรมบทบาทหน�าที่การเป�นกรรมการ

•  หลักสูตร DAP รุ�นที่ 113/2014 

•  หลักสูตร ITG รุ�นที่ 2/2016

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2557-ป�จจ�บัน กรรมการตรวจสอบ 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2547-2559 ผู�อำนวยการฝ�ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจ

   ธนาคาร 2 บมจ. ธนาคารทหารไทย

•  2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ�ก คาเมร�า 
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      นางสาวชุติมา คล�องประทีปผล

ตำแหน�ง

•  ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายการเง�น

อายุ

•  34

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� บัญชี มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท บัญชี มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร�

•  ปร�ญญาโท Financial Engineering

    Marladalen University, Sweden

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2558-ป�จจ�บัน ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายการเง�น 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-2558 ผู�อำนวยการฝ�ายการเง�น 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2556-2557 ผู�จัดการฝ�ายบัญชี การเง�น 

   บจก. บิ�ก คาเมร�า  

      นายพรหมฤทธิ์  ว�สุทธิกาญจน�

ตำแหน�ง

•  ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายปฏิบัติการ

อายุ

•  45

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  -

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  -

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� การเง�น มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

•  ปร�ญญาโท Management Information System   

 มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2559-ป�จจ�บัน ประธานเจ�าหน�าที่ฝ�ายปฏิบัติการ 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2552-2558 ผู�จัดการอาวุโส บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส� 

•  2538-2552 Country Manager บจ.เจ�บเซ�นแอนด�เจ�สเซ�น 
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      นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ�

ตำแหน�ง

•  เลขานุการบร�ษัท

อายุ

•  32

สัดส�วนการถือหุ�น (ร�อยละ)

•  2.48

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร

•  เป�นบุตรของนายชาญ และนางวรรณ�กมล

• เป�นน�องสาวของ นายธนสิทธิ์ และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ�

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร� (ภาษาจ�น) มหาว�ทยาลัย อัสสัมชัญ

•  ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัย อัสสัมชัญ

ประสบการณ�ทำงานระยะเวลา 5 ป�ย�อนหลัง

•  2558-ป�จจ�บัน เลขานุการบร�ษัท 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น  

•   2557-2558 ผู�ช�วยเลขานุการบร�ษัท 

   บมจ. บิ�ก คาเมร�า คอร�ปอเรชั่น 

•  2557-2558 ผู�อำนวยการฝ�ายปฏิบัติการ 

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 

•  2555-2556 ผู�จัดการฝ�ายตรวจสอบ 

   บจก. บิ�ก คาเมร�า 






