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คาํอธิบายคาํศัพท์ 

 

Camera related product สินค้าในกลุ่มอปุกรณ์เสริมสําหรับกล้องถ่ายภาพ 

Compact Camera กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก สะดวกตอ่การพกพาและใช้งาน 

DSLR  ช่ือย่อของ Digital Single Lens Reflex กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได้ 

EVIL  Electronic Viewfinder Interchangeable Lens เป็นรูปแบบกลไกการทํางานของเลนส์ในกล้อง

ประเภท Mirrorless 

Full Coverage กลยทุธ์การขายสินค้าให้มีความหลากหลาย 

MILC ช่ือย่อของ Mirrorless Interchangeable Lens Camera ซึง่เป็นช่ือเรียกเตม็ของกล้องประเภท 

Mirrorless 

Mirrorless Camera เป็นกล้องถ่ายภาพประเภทพกพาท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได้ 

Modern Trade รูปแบบธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในปัจจุบนัอาทเิช่น ห้างบิก๊ซี โลตสั เป็นต้น 

On the job training การพฒันาความรู้ความชํานาญของพนกังานจากการปฏิบตังิานจริง 

One-stop-service รูปแบบการให้บริการครบวงจร (การขายสินค้าและบริการ) 

Photo Book การจดัทําอลับัม้ภาพถ่ายในรูปแบบของหนงัสือ 

Pricing Leverage  การสร้างอํานาจการตอ่รองด้านราคา 

Professional Photographer ช่างภาพมืออาชีพ 

Serious Amateur Photographer นกัถ่ายภาพท่ีมีความมุ่งมัน่ในการถ่ายภาพ 

Social Media ส่ือสงัคมออนไลน์ 

Printing ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์คณุภาพสงู  รวมถงึให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบ

วงจร เช่น Photo Book 

Partial Business Transfer การโอนกิจการบางส่วน  ซึ่งเป็นการโอนกิจการให้แก่กันระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน  และให้

หมายความรวมถึงบริษัทผู้ โอนกิจการถือหุ้นในบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทผู้ รับโอนกิจการอีกทอดหนึ่ง

ตอ่เน่ืองกนัโดยการถือหุ้นของบริษัทดงักล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีถกูถือหุ้นนัน้  

Flagship Store ร้านสญัลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีมีจดุเด่นคือให้บริการครบวงจรท่ีเดียวจบภายใต้คอนเซปต์จากประเทศ

ญ่ีปุ่ น        

Application (App) โปรแกรมท่ีอํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ ท่ีออกแบบมาสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Smart 

Phone) หรือแท็บเลต็ (Teblet) หรืออปุกรณ์เคลือ่นท่ี  ซึง่ในแตล่ะระบบปฏิบตัิการจะมีผู้พฒันา

แอพพลเิคชัน่ขึน้มามากมายเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งาน ซึง่จะมใีห้ดาวน์โหลดทัง้

ฟรีและจ่ายเงิน ทัง้ในด้านการศกึษา ด้านการสือ่สารหรือแม้แตด้่านความบนัเทิงตา่งๆ เป็นต้น 

Accessories สว่นประกอบเพ่ิมเติม  อปุกรณ์เสริม  สาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  

Gadget สิ่งประดษิฐ์ ขนาดเล็กๆ ในด้านเทคโนโลยี ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม หรืออปุกรณ์ 

Smart Entry โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นประหยดั 

Mid Smart โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นระดบักลาง 

Mid-to High โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นระดบักลางบน 

Hi-End โทรศพัท์เคลือ่นท่ีรุ่นเรือธงหรือพรีเมี่ยม 
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ส่วนท่ี 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บิก๊ คาเมร่า”) ดําเนินธุรกิจค้าปลีกกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ 

โทรศพัทท์เคล่ือนท่ี และบริการเก่ียวเน่ืองอ่ืน ภายใต้ช่ือ “BIG Camera”, “BIG Mobile by BIG Camera”, Wonder Photo Shop by BIG 

Camera” ซึง่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัจําหน่าย(ค้าปลีก) อุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีย่ีห้อชัน้นํามากมาย อาทิเช่น 

Canon Nikon  Sony  Fujifilm Olympus Panasonic Samsung Apple Huawei Oppo Vivo และ  Asus โดยมีช่องทางการจําหน่าย  

ผ่านทางสาขาท่ีตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําในประเทศไทย ท่ีมีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ มากกว่า 270 สาขาทัว่ประเทศ นอกจากการ     

จดัจําหน่ายอปุกรณ์ถ่ายภาพและอปุกรณ์เก่ียวเน่ืองตา่งๆ  (Accessories) เช่น กล้องบนัทกึวีดีโอ เลนส์ แฟลซ กล้องส่องทางไกล เมมโมร่ี

การ์ด ฟิลเตอร์ กระเป๋ากล้อง ขาตัง้กล้อง แบตเตอร่ี และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ บิ๊ก คาเมร่า ยงัมีธุรกิจให้บริการทางด้านงานพิมพ์ภาพถ่าย

คณุภาพสงู บริการทางด้านการรับประกนัอปุกรณ์ถ่ายภาพ และบริการซอ่มบํารุงอปุกรณ์ถ่ายภาพ  

ในปี 2560  บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจภาพพิมพ์ (Printing)  ต่อยอดธุรกิจ

ถ่ายภาพ  และปรับโครงสร้างกิจการใหม่โดยการโอนส่วนงานการผลิตภาพพิมพ์ (Printing) ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยอนัเป็นการโอน

กิจการบางส่วน (Partial Business Transfer)  โดยบริษัทย่อยแห่งใหม่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์  ให้บริการด้าน

การพิมพ์ภาพ  ภายใต้ช่ือ “Image Plus by BIG Camera”  อาทเิช่น Photobook  การพิมพ์ภาพขนาดใหญ่  การพิมพ์ภาพลงบนวสัดตุ่างๆ

ท่ีนอกเหนือจากกระดาษ  รวมถงึผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีประยกุต์ใช้ในงานภาพพิมพ์ 

1.2) วสัิยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

วสัิยทัศน์  (Vision) 

บิ๊ก คาเมร่า มุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจรแห่งแรกในความความคิดของลูกค้าเม่ือนึกถึงผู้ ให้บริการด้านการ

ถ่ายภาพ 

พันธกิจ  (Mission) 

• บิก๊ คาเมร่า ตอบโจทย์ด้านการถ่ายภาพทกุความต้องการของลกูค้าครบวงจร

• บิก๊ คาเมร่า ดแูลทกุความต้องการของลกูค้าด้วยใจบริการท่ีเป็นเลิศ

• บิก๊ คาเมร่า มุ่งมัน่สร้างความเช่ือมัน่ สมัพนัธภาพ และความผกูพนัในแบรนด์กบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง

เป้าหมาย  (Goal) 

มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลกูค้า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้ามากท่ีสุด 

กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายฐานตลาดเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึน้ และคงระดับการเป็นผู้ นําในตลาดอุปกรณ์

ถ่ายภาพ โดยการรักษาฐานลกูค้าเดมิ และขยายฐานลกูค้าใหม่ผ่านเครือข่ายช่องทางการจดัจําหน่ายของ บิ๊ก คาเมร่า ทัง้ผ่านทางสาขาท่ี

มีอยู่  การขยายสาขาใหม่ไปพร้อมกับศูนย์การค้า และห้างค้าปลีกต่างๆท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และการขยายช่องทางการจัด

จําหน่ายอ่ืนๆ 

ภายใต้ธุรกิจร้านค้าปลีกจําหน่ายอปุกรณ์ถ่ายภาพ ท่ีมีผู้แข่งขนัจํานวนมากในตลาด และขายสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีใกล้เคียง

กนัหรือเกือบจะเหมือนกนั ดงันัน้ผู้บริหารของ บิ๊ก คาเมร่า ได้เลือกใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขนัโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งขนั
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ในตลาด โดยมุ่งเน้นให้ร้านสาขาของ บิ๊ก คาเมร่า ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศให้มีบริการท่ีครบวงจร หรือท่ีเรียกวา่ “One Stop Service” เช่น           

ความครบครันของสินค้าและบริการ ท่ีครบวงจรตัง้แตก่ารจําหน่ายกล้อง อปุกรณ์ การพิมพ์ภาพ การซ่อมแซม ดแูลรักษากล้อง รวมทัง้การ

ให้บริการงานภาพพิมพ์ เป็นต้น  ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้บริโภค รับรู้ถึงมลูค่าเพิ่มท่ีได้รับจากการเลือกซือ้สินค้าและบริการผ่านสาขาของ          

บิก๊ คาเมร่า 

 จากสภาวะการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ถ่ายภาพ บิ๊ก คาเมร่า ได้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดบัองค์กร เพ่ือให้ บิ๊ก คาเมร่า ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดย บิ๊ก คาเมร่า        

ให้ความสําคญักบัสถานท่ีตัง้ของจดุให้บริการ บคุลากรในการให้บริการท่ีมีความรู้ในผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เป็นอย่างดี การเลือกวางผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการสร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ในแบรนด์ นอกจากนัน้ บิ๊ก คาเมร่ายงัคงไม่กําจดัการลงทนุ

เฉพาะในกลุ่มอปุกรณ์การถ่ายภาพ บิก๊ คาเมร่ายงัก้าวเข้าสู่กลุ่มธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยได้รับความร่วมมือและสนบัสนนุจากพนัธมิตร

ทางธุรกิจเป็นอย่างดี 

 

 

1.3) การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

 ปี พัฒนาการท่ีสําคัญ 

ปี 2540 1. บริษัท บิก๊ คาเมร่า จํากดั เร่ิมต้นธุรกิจด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเร่ิมขยายธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพเข้า

สู่ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โดยมีห้างคาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์ เป็นสาขาแรกของบิ๊ก คาเมร่า  มีลกัษณะ

การจดัตัง้แบบ Stand Alone บนพืน้ท่ีให้เช่าของห้างคาร์ฟร์ูในขณะนัน้ 

ปี 2547 2. บิก๊ คาเมร่า ได้มีการขยายสาขาไปทัว่ประเทศ มากกว่า 70 สาขา  เพ่ือตอบรับภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมกล้อง

ถ่ายรูป และเพ่ือการตอบรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีจากกล้องแบบฟิล์ม (Film Camera) มาเป็นในรูปแบบ

ดจิิทลั (ปี 2547)  

ปี 2556 3. บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ เช่น Samsung, 

Alcatel, Asus, i-mobile, JVC, Nokia, Sony และ Lenovo ภายใต้ช่ือร้าน “BIG Mobile by BIG Camera” 

ปี 2557 

 

 

 

 

 

 

4. บริษัท บิก๊ คาเมร่า จํากดั ได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงเข้าควบรวมกิจการกบั บริษัท ซนัวู้ด อินดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน)

ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มาตัง้แต่ปี 2534 โดยคณุชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

บิก๊ คาเมร่า จํากดั เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท ซนัวู้ด อินดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน) โดยชําระเป็นหุ้นสามญัของบริษัท บิ๊ก คาเม

ร่า จํากดั ซึง่ภายหลังการทํารายการดงักล่าว บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จํากัด จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซนัวู้ด 

อินดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน)  

5. ภายหลงัควบรวมกิจการ บริษัท ซนัวู้ดอินดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) (“BIG”) ดําเนินธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding company) โดยมีบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จํากดั ดําเนิน

ธุรกิจเป็นบริษัทแกน 

6. เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้มีมติเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั

บริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้ นละ 1.00 บาท จํานวน 882,219,700 หุ้ น  เป็นมูลค่าหุ้ นละ 0.25 บาท จํานวน 

3,528,878,800 หุ้น 

ปี 2558 7. เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“BIG”)        

พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเคร่ืองหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) รวมทัง้ย้าย

หลกัทรัพย์ BIG ออกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีแก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามกําหนด (Non- Performing Group : 

NPG) และอนญุาตให้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 3 มีนาคม 

2558  เป็นต้นไป 
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 ปี พัฒนาการท่ีสําคัญ 

8. เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้กลับเข้าทําการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

9. เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 

จากจํานวน  822,219,700 บาท เป็นจํานวน  352,887,880 บาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น (Par Value)     

จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท และท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นยังมีมติอนุมตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดย

บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท บิก๊ คาเมร่า จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย เพ่ือให้ BIG เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ

เพียงบริษัทเดียว  

10. บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 

11. บริษัทฯ ได้ดําเนินการรับโอนกิจการจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย

บริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 และได้ดําเนินการจดเลิกกิจการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จํากัด 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

ปี 2560 12. เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2560  มีมติให้จดัตัง้บริษัทย่อยโดยถือหุ้นในสดัส่วน 

ร้อยละ 100 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านภาพพิมพ์  ทัง้นีไ้ด้มีมติให้ดําเนินการโอนกิจการบางส่วน  คือส่วนงานการ

ผลิตภาพพิมพ์ให้แก่บริษัทย่อยดงักล่าวเม่ือได้จดัตัง้แล้วเสร็จ 

13. เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  บริษัทฯจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย  ช่ือบริษัท อิมเมจ โซลูชัน่ พลสั จํากดั (“บริษัทย่อย”) 

โดยมีทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์  ให้บริการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร  โดยบริษัทฯถือหุ้นบริษัทย่อยในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ

จดทะเบียน  ต่อมาในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  บริษัทฯได้โอนทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจภาพพิมพ์ หนีส้ิน  

ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีให้แก่บริษัทย่อย  
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

1.4) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ปัจจุบนั  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มีบริษัทย่อยอยู่เพียงบริษัทเดียว  คือบริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส 

จํากดั  ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100  มีทนุจดทะเบียนจํานวน 50 ล้านบาท  ทนุชําระแล้วจํานวน 25 ล้านบาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์  ให้บริการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร 

 

โครงสร้างกลุ่มกิจการ 

 

 

 

 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

  

 

 

                                                                             

บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน พลัส จาํกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 352,887,880 บาท 

ทนุจดทะเบียน 50  ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว 25 ล้านบาท 

 

100 % 
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

 ปัจจบุนับริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

(1) ธุรกิจค้าปลีกอปุกรณ์ถ่ายภาพ (Retailers) 

 บิ๊ก คาเมร่า  ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพครบครัน ตัง้แต่อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิทลั ย่ีห้อชัน้นําต่างๆ ได้แก่ 

Canon Nikon Sony Fujifilm Olympus Panasonic เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์เก่ียวเน่ืองอ่ืน อาทิเช่น เลนส์ ฟิวเตอร์ แผ่นบนัทกึความจํา 

(Memory Card)  ขาตัง้กล้อง เป็นต้น ในปัจจุบนั บิ๊ก คาเมร่า ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพผ่านสาขาของตนเอง ท่ีมีช่องทาง

การจําหน่ายกวา่ 220 สาขา ครอบคลมุทัว่ประเทศ ภายใต้ช่ือ “BIG Camera” ท่ีเน้นแนวคิดหลกัคือ “บิ๊ก คาเมร่า คือศนูย์รวมกล้องดิจิทลั

ท่ีมีความสุขให้เลือกมากท่ีสุด”  ซึง่ตัง้กระจายอยู่ตามศนูย์การค้าชัน้นํา และห้างค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เช่น เซ็นทรัล เดอะ

มอลล์ โรบนิสนั มาบญุครอง (MBK Center) ซีคอน รวมถงึ บิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ และ เทสโก้โลตสั 

 อย่างไรก็ตาม การท่ี บิ๊ก คาเมร่า ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  นอกจากการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม

ตามสาขาตา่งๆ แล้ว บิ๊ก คาเมร่า ยงัมีทีมขายท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์ และความสามารถในการให้คําแนะนําการใช้งาน

ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละคน ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก บิ๊ก คาเมร่า ได้

เล็งเหน็ถงึปัจจยัของความสําเร็จในธุรกิจค้าปลีกท่ีเก่ียวข้องกบัทีมงานการขาย จึงได้ทุ่มเท มุ่งเน้นการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนกังานขาย

ของ  บิก๊ คาเมร่า อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองของผลิตภณัฑ์ตา่งๆ รวมถึงศาสตร์ในงานบริการสําหรับลูกค้าทกุคนท่ีเข้า

มาใช้บริการในร้านสาขาของ “BIG Camera”  นอกจากนี ้บิก๊ คาเมร่า ยงัมีร้านต้นแบบ  เป็นร้านขนาดใหญ่ มีบรรยากาศร้านท่ีเข้ากบัไลฟ์

สไตล์คนยคุใหม่ และมีบริการท่ีครบครันอยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําภายใต้ช่ือ “BIG Camera Galleria” 

 รายละเอียดของอปุกรณ์ถ่ายภาพ (กล้อง) ประเภทตา่งๆ ซึง่สามารถแบง่แยกประเภทหลกัๆ ออกได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้

• กล้องถ่ายภาพ ประเภทพกพา (Compact Camera) 

 เป็นกล้องถ่ายภาพท่ีมีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพาและเป็นกล้องท่ีเหมาะกับนักถ่ายภาพท่ีเป็นมือใหม่ (Beginner 

Photographer) ไปจนถงึนกัถ่ายภาพในระดบักลาง โดยคณุสมบตัิสําหรับกล้องถ่ายภาพประเภทนีคื้อ จะเหมาะกบักิจกรรมการถ่ายภาพ 

ท่ีผู้ ถ่ายไม่ต้องการขัน้ตอนหรือวิธีการถ่ายภาพท่ีซบัซ้อนเหมือนกับกล้องถ่ายภาพประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตาม กล้องถ่ายภาพประเภทนี ้

ค่อนข้างมีข้อจํากดัในเร่ืองวตัถุประสงค์ของภาพถ่ายเน่ืองจากเป็นกล้องท่ีผู้ ใช้ไม่สามารถเปล่ียนเลนส์ได้ ดงันัน้เร่ืองประเภทของผลผลิต

ภาพถ่ายจึงมีข้อจํากัด ปัจจุบนักล้องประเภทพกพายังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มอยู่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี

ราคาไม่สงูมากนกั ใช้งานง่าย พกพาสะดวก จงึยงัคงเป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจบุนั 

 

ตวัอย่างกล้องถ่ายภาพประเภทพกพา 

                                                           
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 8 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

• กล้องถ่ายภาพ ประเภทเปล่ียนเลนส์ได้แบบพกพา (Mirrorless / Compact System Camera) 

 กล้องถ่ายภาพประเภทนีถื้อว่าเป็นนวตักรรมใหม่ของกล้องถ่ายภาพขนาดพกพา แต่คณุสมบตัิของกล้องประเภทนีถื้อว่าอยู่ใน

ระดบัเดียวกับกล้องมืออาชีพขนาดใหญ่ (DSLR) กล้องถ่ายภาพประเภท Mirrorless สามารถเรียกช่ืออย่างเป็นทางการว่า EVIL หรือ 

MILC EVIL ซึง่ย่อมาจาก Electronic Viewfinder Interchangeable Lens ส่วน MILC ซึง่ย่อมาจาก Mirrorless Interchangeable Lens 

Camera  โดยปัจจุบนัคณุภาพของภาพท่ีถ่ายจากกล้องชนิดนีส้ามารถเปรียบเทียบเท่าได้ใกล้เคียงกบัภาพถ่ายท่ีได้จากกล้องมืออาชีพ

ขนาดใหญ่ (DSLR) ซึง่กล้อง Mirrorless จัดว่าเป็นกล้องขนาดพกพาท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได้ซึ่งหมายความว่าไม่เกิดข้อจํากัดของ

ประเภทภาพถ่าย กล้องประเภทนีใ้นปัจจุบนัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตัง้แต่ผู้ ถ่ายภาพสมัครเล่นไปจนถึงระดบัมืออาชีพ ปัจจุบนั

กล้องประเภท Mirrorless มีอตัราการเตบิโตสงูอย่างตอ่เน่ือง และเป็นกลุ่มสินค้าท่ีมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด เน่ืองจากมีคณุภาพสูง ขนาด

เล็กพกพาสะดวก นํา้หนกัเบา และยงัมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีทนัสมัย เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค แบรนด์ท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมในตลาด

ได้แก่ Fujifilm Olympus Sony Panasonic เป็นต้น  ซึง่บิก๊ คาเมร่า ให้ความสําคญักบัการทําการตลาดกล้องประเภทนีเ้ป็นอย่างมาก 

 

ตวัอย่างกล้องถ่ายภาพประเภท Mirrorless / Compact System Camera 

                                               
 

• กล้องถ่ายภาพประเภทเปล่ียนเลนส์ได้ขนาดใหญ่ (Digital Single Lens Reflex; DSLR) 

 กล้องประเภท DSLR เป็นกล้องสะท้อนเลนส์เด่ียวด้วยระบบดิจิทลัมีลกัษณะเหมือนกล้องฟิล์ม เพียงแต่ใช้เซนเซอร์ในการรับ

ภาพแทนฟิล์มในอดีต กล้องประเภทนีค้่อนข้างได้รับความนิยมสําหรับนักถ่ายภาพตัง้แต่ระดบักลางจนถึงระดับมืออาชีพ เน่ืองจากมี

คณุภาพสูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสมกบัการใช้งานจริงจงั  และมีราคาสูงกว่ากล้องประเภท Compact และกล้อง Mirrorless ปัจจุบนั

กล้อง DSLR ยงัคงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้ มีอาชีพถ่ายภาพโดยจะมีแบรนด์หลกั 2 แบรนด์ คือ Canon และ Nikon โดยสองย่ีห้อนีจ้ดัว่าเป็นท่ี

นิยมสงูสดุในหมู่นกัถ่ายภาพเน่ืองจากเป็นแบรนด์อุปกรณ์ถ่ายภาพระดบัโลกท่ีอยู่ในธุรกิจถ่ายภาพมาเป็นเวลายาวนานและด้วยคณุภาพ

ของผลผลิตงานภาพถ่ายท่ียงัคงเป็นท่ียอมรับในหมู่นกัถ่ายภาพในปัจจบุนั  

 

ตวัอย่างกล้องถ่ายภาพประเภท DSLR 
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

• ผลิตภณัฑ์เก่ียวข้องกบัอปุกรณ์ถ่ายภาพ (Camera related product) 

 บิ๊ก คาเมร่า นอกจากการเป็นผู้ ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้ว ยังรวมถึงเป็นผู้ จําหน่ายอุปกรณ์เสริมต่างๆท่ีใช้ควบคู่กับกล้อง

ถ่ายภาพ อาทเิช่น เลนส์ แฟลช  เมมโมร่ีการ์ดบนัทกึความจํา ขาตัง้กล้อง (Tripod) แบตเตอร่ี และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบักล้องถ่ายภาพ 

 

                    และตามท่ีบริษัทฯได้ตัง้พันธกิจ ท่ีจะต้องเป็นผู้ นําตลาดค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีสามารถตอบโจทย์ด้านการถ่ายภาพทุก

ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมทัง้ความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ สัมพันธภาพรวมทัง้ความผูกพันในแบรนด์กบัลูกค้า

อย่างตอ่เน่ือง บิก๊คาเมร่า จงึให้ความสําคญัตอ่งานบริการหลงัการขาย รวมถึงการจดัสรรให้มีงานบริการต่างๆ ท่ีสามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีงานบริการดงัต่อไปนีใ้นร้าน BIG Camera, BIG Camera Galleria และ 

Wonder Photo Shop                                    

• การให้บริการขยายระยะเวลาการรับประกนัอปุกรณ์ถ่ายภาพและซอ่มแซมอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

 การให้บริการขยายระยะเวลารับประกนัอุปกรณ์ถ่ายภาพดําเนินงานภายใต้ช่ือ “BIG Camera Care” ซึง่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถงึ

การบริการหลงัการขายอนัเป็นสิ่งท่ีจําเป็นสําหรับลูกค้าท่ีซือ้อุปกรณ์ถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “ทกุปัญหากลายเป็นเร่ืองเล็กได้ และพร้อม

เตมิเตม็ความมัน่ใจสําหรับคนรักกล้อง” เป็นบริการท่ี บิก๊ คาเมร่า ให้บริการเป็นปี 6 ซึง่เป็นความร่วมมือกบั บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส 

จํากดั  โดยสามารถรองรับลูกค้าท่ีซือ้กล้องถ่ายภาพในราคาสูงกว่า 5 พันบาทขึน้ไป การบริการชนิดนีใ้ห้ประโยชน์แก่ลูกค้าในการขยาย

ระยะเวลาการรับประกนักล้องถ่ายรูปเพ่ิมเตมิจากการรับประกนัมาตรฐาน (1 ปี) เป็นสูงสุด 3 ปี ภายใต้เง่ือนไขเดียวกนักบัผู้ผลิต โดยไม่มี

ผลผูกพนักับบริษัทผู้ผลิตกล้องแต่อย่างใด นอกจากนีย้งัครอบคลุมถึงการคุ้มครองเพิ่มขึน้อีก 4 กรณีคือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลักทรัพย์ (โดยมี

ร่องรอย) และไฟฟ้าลดัวงจร 

 
ภาพแสดง บริการขยายระยะเวลาการรับประกนัอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 10 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

• การให้บริการซอ่มแซมอปุกรณ์ถ่ายภาพ  

 การให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เร่ิมต้นมาตัง้แต่ปี 2552 เน่ืองจากวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีมองธุรกิจการให้บริการของ 

บิก๊ คาเมร่า ควรจะมีการให้บริการท่ีครบวงจร (one-stop-service) และมิใช่เป็นเพียงแค่ธุรกิจซือ้มาขายไปเท่านัน้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการดแูล

ลูกค้าหลงัการขาย (After Sales Service) และเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าในเร่ืองการดแูลรักษากล้องรวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ดําเนิน

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึง่ให้บริการทัง้ลูกค้าท่ีซือ้สินค้าจาก BIG Camera และลูกค้าทัว่ไป   

โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทกุสาขาของ บิก๊ คาเมร่า โดยในปัจจบุนัลกูค้าสามารถเข้ารับบริการได้ใน 2 ลกัษณะ คือ สินค้าท่ียงัอยู่ในอายุ

รับประกัน บิ๊ก คาเมร่า จะเป็นผู้ ดําเนินการจัดส่งซ่อมให้แก่ลูกค้า (ภายใต้เง่ือนไขการรับประกัน) ในกรณีท่ีสินค้าหมดอายุรับประกัน        

บิ๊ก คาเมร่า จะดําเนินการส่งซ่อม โดยคิดค่าใช้จ่าย หรือค่าดําเนินการกบัลูกค้า ทัง้นี ้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ อาทิเช่น รับประกนัผลงานการ

ซ่อมแซม 120 วนั ในอาการเสียและอะไหล่ตวัเดิม การซ่อมและอะไหล่คณุภาพบริการเช่นเดียวกบัผู้ผลิตแบรนด์ท่ีมีช่ือ ต่างๆ  อาทิเช่น 

การซอ่มกล้องถ่ายรูป ซอ่มเลนส์ ซอ่มไฟแฟลช ล้างกล้อง และอปุกรณ์อ่ืนๆ 

 

(2) ธุรกิจค้าปลีกโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Retailers) 

 นอกจากธุรกิจการจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้ว บิ๊ก คาเมร่า ยังได้ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ค้าปลีกจัดจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต (Smartphones and tablets) ครบทกุแบรนด์ดงั อาทิเช่น  Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo, Sony, 

Asus และ Motorola อีกทัง้อปุกรณ์เสริม (Accessories) และนวตักรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ (gadgets) อาทิเช่น ฟิล์มและกระจกกนัรอย 

Focus, Gorilla  ลําโพงบลูทธู JBL, Marshall หฟัูง JBL, JVC ,Sony, Shure สายชาร์จ Belkin และสมอลทอร์คบลูทธู Jabra พร้อมทัง้สิ่ง

อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าภายในร้านด้วยบริการเปิดเบอร์โทรศพัท์พร้อมรับส่วนลดค่าเคร่ืองทกุ Operator หลกั  อย่าง AIS TRUE 

และ Dtac รวมถึงบริการการประกันภัยเคร่ืองมือส่ือสาร BIG Mobile Care โดยในปัจจุบนั บิ๊ก คาเมร่า ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องนีผ้่านสาขาของตนเอง ท่ีมีช่องทางการจําหน่ายกว่า 40 สาขา ครอบคลุมทัว่ประเทศ ภายใต้ช่ือ 

“BIG Mobile by BIG Camera” ตามแนวคดิท่ีวา่ “เรากล้าการันตีด้านคณุภาพและความน่าเช่ือถือ เพราะเราคือศนูย์รวมสมาร์ทโฟน และ 

อปุกรณ์ทกุชนิดในเครือ บิก๊ คาเมร่า“ ซึง่ตัง้กระจายอยู่ตามศนูย์การค้าชัน้นํา และห้างค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เฉกเช่นเดียวกบั

ร้าน BIG Camera  

 ทัง้นี ้บิก๊ คาเมร่า เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยร่วมมือกบับริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) ในการ

เข้าบริหารเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ทเนอร์ (AIS Shop by Partner) ซึง่เป็นช็อปท่ีบริหารงานโดยบริษัทฯแบบครบวงจร พร้อมนําเทคโนโลยี

ทนัสมยัเข้ามาเป็นเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกให้ลกูค้า ด้วยมาตรฐานการให้บริการท่ีดีท่ีสุด โดย บิ๊ก คาเมร่า มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์

ด้านการบริหารการขาย การให้บริการลูกค้า รวมถึงการสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพ พร้อมให้บริการตามกําหนดการเปิดเอไอเอส   

ช็อป โดยบิ๊ก คาเมร่า ได้รับสิทธิในการบริหาร AIS Shop จากเอไอเอส จํานวน 3 สาขา ภายใต้ช่ือ “AIS” ซึง่ปัจจุบนัเปิดดําเนินการแล้ว       

2 สาขา และมีความพร้อมในด้านของการลงทนุในการบริหารสาขาท่ีจะเปิดขึน้และแผนขยายสาขาอีกหลายแหง่ในปีถดัไป  

 เหน็ได้วา่ บิก๊ คาเมร่า ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการบริหารธุรกิจค้าปลีกโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่สืบ

เน่ืองมาจากการคดัสรรสินค้าครอบคลมุครบทกุแบรนด์ดงัเพ่ือตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทกุระดบั ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นพรี

เมียม รวมถงึกลุ่มผลิตภณัฑ์ราคาระดบักลางและระดบัล่าง รวมทัง้มีการบริหารจดัการอย่างพิถีพิถนัในการคดัเลือกสินค้าท่ีจดัจําหน่ายใน

แต่ละร้าน (Product assortment) ให้สอดคล้องกบัทําเลท่ีตัง้และพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าของผู้บริโภคของสาขานัน้ๆ ได้อย่างดี 

รวมถึงงานการบริการท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแบบดิจิทลัให้แก่ลกูค้าครบจบภายในร้าน

เดียว โดยทางบริษัทฯมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารการขาย การให้บริการลกูค้า รวมถงึการสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพ 

และพัฒนาการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนกังานขายอย่างต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมภายใน (In house training) รวมทัง้การส่ง

พนกังานขายเข้าร่วมอบรมกบัทางแบรนด์สินค้าเพ่ือให้ทนัตอ่เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัและอนาคต 
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รายละเอียดของผลิตภณัฑ์และบริการในร้าน BIG Mobile by BIG Camera  เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า  

• โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน และ แทบ็เล็ต (Smartphones and tablets) 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนในปัจจุบนัได้กลายมาเป็นปัจจยัหลกัท่ีขาดไม่ได้ในการดํารงชีวิตประจําวนั ซึง่นอกเหนือจากใช้โทร

ออก-รับสาย หรือรับ-ส่งข้อความแล้ว สมาร์ทโฟนยงัสามารถรองรับการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านการเช่ือมต่อผ่าน 3G, 4G, และการเช่ือมต่อ 

ไร้สาย WIFI ภายในท่ีพกัอาศยัหรือสํานกังาน รวมถึงการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่นสนทนาชัน้นําและการจดัการ e-mail  

โดยท่ีผู้ ใช้สามารถโหลดแอพพลิเคชั่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้หลากหลายตามแพลตฟอร์มของโทรศพัท์และ

ระบบปฏิบตัิการ (IOS หรือ Android OS) สมาร์ตโฟนถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องขนาดเล็กท่ีสามารถพกพาไปได้ทกุท่ี 

โดยในปัจจุบนัแบรนด์ผู้ ผลิตต่างเน้นไปท่ีความเร็วในการประมวลผล, การออกแบบหน้าจอให้มีขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูง,         

การพัฒนาคุณภาพของกล้องถ่ายภาพทัง้กล้องหน้า กล้องหลัง และโหมดในการถ่ายภาพ, ความจุแบตเตอร่ี และฟีเจอร์ท่ีน่าสนใจอีก

มากมาย โดยสมาร์ทโฟนในตลาดมีครอบคลุมทกุช่วงราคาตัง้แต่ Smart Entry จนถึงรุ่น Premium (Hi-End) เพ่ือตอบทกุความต้องการ

ของตลาดในปัจจบุนั 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต 

                     
 

• บริการด้านการเปิดเบอร์สําหรับเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Operators) 

ในปัจจุบนั ทกุผู้ ให้บริการด้านเครือข่ายหลกัในตลาดได้มีการพัฒนาเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถรองรับเทคโนโลยี     

ทัง้ 3G 4G ในคล่ืนความถ่ีต่างๆ รวมทัง้ WiFi เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีขยายตวัเพิ่มมากขึน้ โดยผู้บริโภคสามารถเลือก

สมคัรใช้บริการทัง้ในรูปแบบของการเติมเงิน (Prepaid) หรือ การจดทะเบียนใช้บริการรายเดือน (Postpaid) รวมถึงบริการเปล่ียนระบบ

จากเติมเงินเป็นรายเดือน (Pre-to-Post) และย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม (MNP) ซึง่ทัง้หมดนีมี้ให้บริการท่ีร้าน BIG Mobile by BIG Camera 

ทกุสาขา และมาพร้อมกบัส่วนลดคา่เคร่ืองโทรศพัท์ในราคาพิเศษเพ่ือจงูใจผู้บริโภคในการซือ้สมาร์ทโฟน 

 

รูปภาพของผูใ้หบ้ริการดา้นเครือข่ายหลกั 
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• อปุกรณ์เสริม และนวตักรรมทางเทคโนโลยีตา่งๆ (Accessories & Gadgets)  

บิ๊ก คาเมร่า นอกจากการเป็นผู้ ค้าปลีกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แล้ว ยงัรวมถึงเป็นผู้ จําหน่ายอุปกรณ์เสริม 

(accessories) และนวตักรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ (gadgets) ท่ีใช้คู่กับสมาร์ทโฟน อาทิเช่น ฟิล์มและกระจกกนัรอย Focus, Gorilla  

ลําโพงบลูทธู JBL, Marshall หฟัูง JBL, JVC ,Sony, Shure สายชาร์จ Belkin สมอลทอร์คบลูทธู Jabra  และอุปกรณ์เสริมต่างๆจาก      

แบรนด์ชัน้นํา 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เสริมฯ 

    

 

(3)  ธุรกิจให้บริการพิมพ์ภาพถ่าย  

 ดําเนินงานภายใต้ช่ือ “Image Plus by BIG Camera” ซึง่เป็นการให้บริการพิมพ์ภาพถ่ายคณุภาพสูง รวมถึงการสร้างสรรค์งาน

พิมพ์ภาพถ่ายในรูปแบบพิเศษภายใต้ระบบการพิมพ์แบบดิจิทลัซึง่สามารถให้ผลผลิตงานภาพถ่ายได้ดีเทียบเท่ากบังานในระดบัมืออาชีพ 

โดย บิ๊ก คาเมร่า  มีให้เลือกสรรหลากหลายรูปแบบ  ทัง้การพิมพ์ภาพคณุภาพสูง  การพิมพ์ภาพติดบตัร  การจดัทํารูปเล่มสมดุภาพตาม

สไตล์ท่ีไม่จํากดั (Photo book)  นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้ร่วมมือทางการตลาดกบั บริษัท ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย จํากดั ติดตัง้ศนูย์แล็ป 

ดิจิทลั FDI Station (Fuji Digital Image Station) ในร้าน BIG Camera ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ ภายใต้แนวคิด “BIG Printing Solution” 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการเก็บภาพประทบัใจ ภาพสําคญัในงานพิธีต่างๆ โดยลูกค้าผู้ ใช้บริการสามารถสัง่พิมพ์

งานได้จากส่ือบนัทกึดจิิทลัทกุชนิด สามารถพิมพ์งานท่ีบนัทกึได้จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผ่านระบบ Wireless ไม่ว่าจะเป็น WiFi - Bluetooth 

หรือการเลือกพิมพ์ภาพจาก Social Media  

 

ภาพแสดงเคร่ืองพิมพ์ภาพ Fuji Digital Image 
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 นอกจากนัน้ยงัมีร้าน Flagship Store  ภายใต้ช่ือ Wonder Photo Shop ซึง่เป็นร้านท่ีให้บริการงานล้างอดัรูปครบวงจร สามารถ

ให้บริการล้างอัดรูป รวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภาพถ่าย เช่น สติ๊กเกอร์ เฟรมรูปภาพสไตล์ญ่ีปุ่ น นาฬิกา พวงกุญแจ การ์ด เป็นต้น 

เพ่ือเป็นการสร้างสถานท่ีให้บริการในลกัษณะการจดัทําภาพเพ่ือเป็นของขวญัในโอกาสต่างๆ หรือใช้เป็นของตกแต่งบ้านตามไลฟ์สไตล์ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล ในรูปแบบDIY และรองรับการส่งข้อมลูไฟล์ภาพจาก Smart phone ด้วยระบบ Wifi ผ่าน Application บน 

Smart phone 

 

บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน พลัส จาํกัด   

 

ดําเนินการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์คุณภาพสูง  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Image Plus by BIG Camera”  

ให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร  ทัง้การให้บริการสําหรับลูกค้าท่ีต้องการเก็บภาพถ่ายไว้ในรูปแบบของโฟโต้บุ๊ค (Photo Book) 

คือการรวบรวมภาพถ่ายในความทรงจําตา่งๆเป็นรูปเล่มกะทดัรัดสวยงาม  เป็นรูปเล่มหนงัสือภาพตามรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ  การพิมพ์

ภาพขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการตกแต่งหรือการทําส่ือต่างๆในรูปแบบ backdrop หรือ standee  การพิมพ์ภาพบนผืนผ้าใบ (Canvas) ท่ีมี

เอกลกัษณ์และเสน่ห์เฉพาะตวั  รวมถงึการบริการพิมพ์ภาพลงบนวสัดตุ่างๆท่ีไม่จํากดัเพียงแค่กระดาษ  โดยผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีทางอิมเมจ 

โซลชูัน่ พลสั ผลิตนัน้  จะจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายตา่งๆของบิก๊ คาเมร่า  และทางเวบ็ไซต์ www.image-plus.co.th 

 

ภาพตัวอย่างสินค้า Photo Book 

 

 
 

ภาพตัวอย่างสินค้า Canvas 
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ตัวอย่างขนาดต่างๆของ Canvas 

 

Standard 12”x18” 

 

Standard 24”x30” 

 

Panorama 12”x36” 

 

Square 20”x20” 

 

 

 

 

เคร่ืองหมายการค้าภายใต้การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ 
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2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

(1) ธุรกิจอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีความครอบคลุมตัง้แต่ผู้ รักการถ่ายภาพระดบัมือสมัครเล่นไปจนถึงระดับมืออาชีพ โดยบริษัทฯ มี       

กลยทุธ์การขายเพ่ือสร้างความหลากหลายในสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทกุๆกลุ่ม กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จึง

แบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่มหลกัดงันี ้

- กลุ่มวัยรุ่นและนักศกึษา  ลกูค้ากลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเร่ิมต้นการใช้กล้องถ่ายภาพซึง่ส่วนใหญ่ท่ีมีอายไุม่มีมากนกั และยงัไม่มี

รายได้เป็นของตนเองหรือมีรายได้น้อย  ส่วนมากแล้วจะใช้กล้องถ่ายภาพเพ่ือการบนัทกึภาพถ่ายเหตกุารณ์ทัว่ไปต่างๆ ควบคู่ไป

กบัการใช้เทคโนโลยีกบัชีวิตประจําวนั อาทิ การบนัทกึรูปถ่ายผ่านทางสงัคมออนไลน์หรือส่ือดิจิทลัต่างๆ ลูกค้ากลุ่มนีมี้ความ

เป็นไปได้สูงท่ีจะมีโอกาสผันตนเองจากการใช้กล้องถ่ายภาพเพ่ือชีวิตประจําวันไปเป็น ผู้ ถ่ายภาพท่ีมีความมุ่งมั่นในงาน

ถ่ายภาพตอ่ไปในอนาคต 

- กลุ่มครอบครัว  ลูกค้าในกลุ่มนีนิ้ยมใช้กล้องถ่ายภาพเพ่ือการบนัทึกภาพถ่ายความทรงจําเก่ียวกับกิจกรรมภายใน

ครอบครัวโดยส่วนมากจะเลือกใช้อปุกรณ์ถ่ายภาพท่ีใช้งานง่าย สะดวกแต่ยงัคงได้ผลผลิตภาพถ่ายท่ีมีคณุภาพดีเพ่ือการบนัทกึ

ภาพถ่ายกิจกรรมสําคญัๆของครอบครัว โดยปกติลูกค้ากลุ่มนีจ้ะมีความต้องการหลากหลาย ขึน้อยู่กบักําลังซือ้ ช่วงอายุ และ

รายได้ เป็นต้น 

- กลุ่มผู้มีความมุ่งม่ันต่อการถ่ายภาพ (Serious Amateur / Professional Photographer) ลูกค้ากลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็น

ผู้ ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีต้องการความสมบูรณ์แบบของการผลิตงานศิลปะภาพถ่าย หรืออาจใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเพ่ือหวงัผลใน

เชิงพาณิชย์ ลกูค้าในกลุ่มนีจ้ดัวา่เป็นกลุ่มท่ีลงทนุในอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริมเพ่ือคณุภาพในผลผลิตงานถ่ายภาพอนั

เป็นท่ีพอใจและเป็นท่ียอมรับ  ซึง่ลูกค้าในกลุ่มนีจ้ะมีอตัราการซือ้สูงเน่ืองจากลูกค้ากลุ่มนีม้กัจะเลือกใช้งานกล้องในประเภท

เปล่ียนเลนส์ได้ทัง้ประเภท DSLR หรือ Mirrorless ท่ีมีราคาค่อนข้างสูง รวมทัง้มีพฤติกรรมหลากหลายในการใช้เลนส์และ

อปุกรณ์เสริมต่างๆ อยู่เสมอ   ซึง่มีราคาตัง้แต่หลกัหม่ืนบาทจนถึงแสนบาท อย่างไรก็ตามปัจจุบนัมีนกัถ่ายภาพชัน้นําได้เร่ิมใช้

กล้องประเภท Mirorless ควบคู่กบักล้อง DSLR เน่ืองจากสามารถผลิตงานภาพถ่ายท่ีได้คณุภาพสูงเทียบเท่า DSLR อีกทัง้ยงั

สะดวกตอ่การพกพาไปยงัท่ีตา่งๆ 

 นโยบายการตลาดและกลยทุธ์การขาย 

- การรักษาอํานาจการต่อรองด้านราคา (Pricing leverage) หลังจากช่วงปี 2547 ตัง้แต่นวัตกรรมอุปกรณ์ถ่ายภาพเร่ิม

เปล่ียนแปลงจากรูปแบบกล้องถ่ายภาพชนิดฟิล์ม มาเป็นกล้องถ่ายภาพดิจิทลั สิ่งหนึ่งท่ีผู้ประกอบการอย่าง บิ๊ก คาเมร่า เร่ิมให้

ความสําคญัคือเร่ืองความสามารถในการทํากําไร หลังจากท่ีผู้บริหารของ บิ๊ก คาเมร่า ได้เล็งเห็นวา่อตัราการทํากําไรของกล้อง

ดิจิทลันัน้ต่ํากว่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับการจําหน่ายกล้องถ่ายภาพประเภทฟิล์มในอดีต ดังนัน้ทางบริษัทฯ จึงได้พยายาม

กําหนดกลยุทธ์ทางการขายท่ีมุ่งเน้นในการได้มาของสินค้าท่ีมีต้นทุนต่ํากว่าคู่แข่งด้วยความพยายามท่ีจะสร้างยอดสั่งซือ้ท่ีมี

ปริมาณสงูกว่าคู่แข่งซึง่จะส่งผลดีต่อการสร้างอํานาจการต่อรองกบัตวัแทนจําหน่าย (Brand Supplier)  ในการได้ต้นทนุสินค้าท่ี

ต่ํา ซึง่จะส่งผลให้สามารถกําหนดกลยทุธ์ทางการขายได้หลากหลายย่ิงขึน้ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 16 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- กลยทุธ์การเน้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Full Coverage) บิก๊ คาเมร่า มีกลยทุธ์ในการให้บริการท่ีมากกว่าคู่แข่ง โดยการ

วางขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายทัง้ในส่วนของ แบรนด์ รุ่น และการใช้งานท่ีแตกต่างกนั โดย บิ๊ก คาเมร่า มีนโยบายการ

วางขายสินค้าให้ครบทุกแบรนด์หลัก เน้นความหลากหลายของรุ่นเพ่ือครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าโดยจํานวนรุ่น ชนิดรุ่น และ

ปริมาณท่ีวางขายจะขึน้กบัขนาดของสาขา และทําเลท่ีตัง้ของสาขาเป็นสําคญั บริษัทฯจะคดัเลือกสินค้าท่ีวางขายให้เหมาะสมกบั

ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม โดยมีการร่วมมือกับ ตวัแทนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศ (Brand 

Suppliers)  

- นอกจากนีย้งัมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะกําหนดทศิทางกระแสสินค้าในตลาดในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดกูาลท่ีขาย

ดี (High Season) ซึง่อยู่ในไตรมาส1 และไตรมาส 4 ของแต่ละปี โดย บิ๊ก คาเมร่า จะอาศยัจุดแข็งในการบริหารการขายผ่าน

จํานวนสาขาท่ีมีครอบคลมุทัว่ประเทศ และพนกังานขายท่ีมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้และการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะทําให้  

บิก๊ คาเมร่า สามารถผลกัดนัยอดขายท่ีเกิดจากสินค้าทกุประเภทและทกุแบรนด์ได้  ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือแบรนด์ท่ีกําลงัอยู่ใน

กระแสนิยมหรือไม่ก็ตาม 

- การประชาสัมพันธ์และสร้างตราบริษัทให้เป็นท่ีรู้จักบริษัทฯเล็งเห็นว่าในการเลือกซือ้สินค้าครัง้หนึ่งๆ ผู้ บริโภคหรือลูกค้าให้

ความสําคญักบัแบรนด์ผู้ จําหน่ายในระดบัท่ีไม่น้อยไปกวา่แบรนด์สินค้าและคณุภาพของสินค้า บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อการ

สร้างตราสินค้าของ บิ๊ก คาเมร่า ให้เป็นท่ีรู้จักและจดจําในกลุ่มลูกค้าโดยได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์ผู้ จําหน่ายผ่านส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และการบริหารการตลาดโดยร่วมกบัตวัแทนแบรนด์สินค้าต่างๆ อย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือให้เข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น การจดังานแสดงสินค้าประจําปี BIG Pro Days, Big Festival การ

เข้าร่วมในงานแสดงอุปกรณ์ถ่ายภาพระดบัประเทศ Photo fair และการจดัอบรมกึ่งปฏิบตัิการสําหรับผู้ ท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพ 

ได้แก่ workshop สําหรับบุคคลทัว่ไปและ University roadshow กิจกรรมสําหรับนักศกึษามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเปิด

ประสบการณ์และทักษะการถ่ายภาพขัน้พืน้ฐานโดยผู้ เช่ียวชาญ เป็นต้น ซึ่งการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบดังกล่าวมี

วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างตราสินค้า ของ บิ๊ก คาเมร่า ให้เป็นท่ียอมรับในความหลากหลายครบครันของผลิตภณัฑ์ คณุภาพ ความ

น่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้วางใจของลูกค้า การให้บริการและการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง ดีเย่ียมของพนักงานขาย รวมถึงการ

ให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย ท่ีรวดเร็วและมีคณุภาพ 
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ภาพแสดงงาน Big Festival 

 

  

ภาพแสดงงาน BIG Pro Days ครั้งที ่11 

ช่องทางการจําหน่าย 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของความสามารถในการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคให้ครอบคลุมทกุภูมิภาคในประเทศ

ปัจจุบนั บิ๊ก คาเมร่า มีนโยบายบริหารช่องทางการจดัจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จําหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าภายใต้ช่ือของ

ตนเองจํานวนกวา่ 220 สาขา โดยแตล่ะสาขาตัง้อยู่ในจดุท่ีเป็นพืน้ท่ีชุมชนทัว่ประเทศ และมุ่งเน้นพืน้ท่ีท่ีเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่ง

ในย่านนัน้ๆ ซึง่นอกจากจะเป็นพืน้ท่ีของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและยงัเป็นจดุท่ีสามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วอาทิเช่น ศนูย์การค้าชัน้นํา

ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ศนูย์การค้ากลุ่ม IT เป็นต้น  รายละเอียดช่องทางการจําหน่าย มีหลายช่องทางดงันี ้
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ตวัอย่างรายชือ่ศูนย์การคา้ทีเ่ป็นช่องทางการจําหน่ายสินคา้ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ร้าน BIG Camera  จําหน่ายกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีเน้นแนวคิดหลัก “ศนูย์รวมกล้องดิจิทลัท่ีมีความสุขให้

เลือกมากท่ีสุด”  นอกจากนีย้งัให้บริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้าในงานบริการต่างๆเพ่ือท่ีจะให้เป็น One Stop Service  ในด้านการ

ถ่ายภาพ  อาท ิ การให้บริการพิมพ์ภาพถ่ายในรูปแบบตา่งๆ  การให้บริการขยายระยะเวลารับประกนัอุปกรณ์ถ่ายภาพ  รวมถึง

ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ซึง่มีจํานวน มากกว่า 200 สาขาทัว่ประเทศ และเพ่ือตอบรับกลุ่มลูกค้าแบบ exclusive  

บิก๊ คาเมร่าได้สร้างคอนเซปต์ร้านต้นแบบท่ีตอบสนองทกุความต้องการด้านการถ่ายภาพ ด้วยภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีทนัสมยั คบัคัง่

ไปด้วยกล้องดิจิทัลรุ่นต่างๆมากมาย และบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในทุกอุปกรณ์ บนพืน้ท่ีกว่า 200 ตารางเมตรใน

ศูนย์กลางค้าชัน้นําขนาดใหญ่ของประเทศไทย อาทิเช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิร์ล เอ็มควอเทียร์ ภายใต้ช่ือร้าน            

“BIG Camera Galleria” ซึง่ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 6 สาขา  

 

                                               

ภาพแสดง สาขา BIG Camera Galleria (Emquartier) 

 

-  ร้าน Wonder Photo Shop by Big Camera เกิดจากการร่วมมือกบับริษัท ฟจิู ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากดัเจ้าของลิขสิทธ์ิในการ

ดําเนินงานร้าน Fuji Wonder Photo Shop เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ในการดําเนินการร้าน Wonder Photo Shop by BIG 

Camera เป็นร้านให้บริการด้านการถ่ายภาพและพิมพ์ภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และครบวงจรมากท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีลกูค้าสามารถเลือกการอดัภาพและตกแต่งภาพถ่ายได้ด้วยตวัเองตามจินตนาการของลูกค้า ซึง่ไม่ได้จํากดั

เพียงการอัดภาพลงกระดาษแต่สามารถอัดภาพลงบนเข็มกลดั แก้วนํา้ พวงกุญแจ ผืนผ้าใบ โดยภายในร้านนอกจากจะเป็น

พืน้ท่ีท่ีให้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยภาพถ่ายแก่ลูกค้าทุกเพศทกุวยัแล้ว ยังมีกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ      

แบรนด์ฟจิูให้เลือกสรร ณ ปัจจบุนัได้เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 6 สาขา  ซึง่ปัจจุบนั BIG Camera เป็นเพียงบริษัทเดียวท่ีได้รับ

สิทธิในการดําเนินการในร้านดงักล่าว 
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ภาพแสดง สาขา Wonder Photo Shop  

  

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 บิ๊ก คาเมร่า จดัซือ้สินค้าผ่านช่องทางหลักคือจากตวัแทนจําหน่ายของแต่ละย่ีห้อ (Brand Suppliers) เช่น Canon, Nikon, 

Olympus, Fuji, Sony, Leica, Panasonic, Pentax, Tamron, JVC, Ricoh, Sigma, Kenko, Hoya เป็นต้น โดย บิ๊ก คาเมร่า  จะกระจาย

สินค้าผ่านสาขาทัว่ทกุภูมิภาคในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัซือ้สินค้าตามการเคล่ือนไหวของสินค้า  เช่นกลุ่มสินค้าท่ีเคล่ือนไหวเร็วจะมี

การสัง่เป็นประจํา งานด้านการจัดซือ้เหล่านีจ้ะเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยจะเป็นผู้ดูแลแผนการจดัซือ้สินค้า

จากตวัแทนจําหน่าย โดยการคํานวณระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสัง่ซือ้สินค้าแต่ละประเภทเพ่ือให้มีปริมาณสินค้าคงคลงัท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอ่ความต้องการของตลาดและเพ่ือสนองตอ่นโยบายการทําตลาดของ บิก๊ คาเมร่า 

 ทัง้นีใ้นการบริหารงานด้านการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆ นัน้ จะต้องมีการวางแผนการประมาณการยอดขายเพ่ือ

กําหนดสินค้าคงคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสม และหากมีข้อผิดพลาดจากประมาณการเกิดขึน้ ทางบริษัทตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่าย (Brand 

Suppliers) และฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ มีการทํางานร่วมกับบริษัทตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องแต่ละแบรนด์สินค้าอย่างใกล้ชิด           

เพ่ือเป็นการวางแผนการขายและการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีระบบรับส่งข้อมูลการขายและสินค้า

คงเหลืออย่างต่อเน่ืองเพ่ือติดตามยอดขายและประมาณการสัง่ซือ้สินค้าร่วมกนักบับริษัทตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องแต่ละแบรนด์ 

ทัง้นีเ้น่ืองจาก บิก๊ คาเมร่า เป็นผู้จดัจําหน่าย(ค้าปลีก)รายใหญ่ บริษัทตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องแตล่ะแบรนด์ จึงมีการสนบัสนนุเพ่ือ

ผลักดันสินค้าท่ีเคล่ือนไหวช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยได้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการขายสินค้าได้รวดเร็วขึน้ อาทิเช่น           

การสนับสนุนเงินกระตุ้นการขาย การทําโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงการปรับราคาขายปลีกสินค้า โดยทุกครัง้ท่ีมีการ

กําหนดการปรับราคาขายปลีกโดยบริษัทตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องแต่ละแบรนด์ บิ๊ก คาเมร่า จะได้รับการชดเชยต้นทุนสินค้า

ทัง้หมดท่ีเกิดจากการปรับราคาครัง้นัน้ 

 บิ๊ก คาเมร่า มีนโยบายสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกับเจ้าของแบรนด์สินค้าท่ีทางบิ๊ก คาเมร่าเป็นผู้ จําหน่าย อาทิ Canon 

Nikon Sony Fujifilm Olympus เป็นต้น โดยเจ้าของแบรนด์เหล่านีน้บัว่าเป็นกุญแจสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ซึง่นอกเหนือจากการทํา

ธุรกรรมการซือ้ขายสินค้าระหวา่งกนัแล้ว บิก๊ คาเมร่า ยงัสามารถแบ่งปันนโยบายกบัคู่ค้าในการเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัเก่ียวกบัการกําหนด

กลยทุธ์ทางด้านการส่งเสริมการขายซึง่จะเป็นการร่วมมือกนัจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือทําให้เกิดการกระตุ้นตลาดได้อีกทางหนึง่  
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 ในปัจจุบนั บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องถ่ายภาพทุกแบรนด์ จะไม่ขายสินค้าให้กบัผู้บริโภคโดยตรง แต่จะเป็นการขายผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายเท่านัน้ บริษัทผู้ผลิตจะแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายเพ่ือกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทัง้ตลาด โดยเลือกท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทน

จําหน่ายซึง่แบ่งเป็น ตวัแทนจําหน่ายค้าปลีก (Retailer) และตวัแทนจําหน่ายค้าส่ง (Wholesaler) เพ่ือจําหน่ายสินค้าภายในประเทศหรือ

ตามขอบเขตกําหนด  สําหรับร้านค้าท่ีไม่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัทผู้ผลิต จะต้องทําการซือ้สินค้าผ่านทางตวัแทน

จําหน่ายค้าส่งอีกทอดหนึง่ ทําให้ได้รับเง่ือนไขการค้าตา่งๆ เช่น ต้นทนุ การส่งเสริมการขายตา่งๆ เครดติการชําระเงิน แตกตา่งกนั เป็นต้น 

ตวัอย่างผู้จําหน่ายสินคา้ทีเ่ป็นคู่คา้โดยตรงกบั บ๊ิก คาเมร่า 

 

 
(2)  ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

 เน่ืองจากโทรศทัพ์มือถือในปัจจุบนัสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ถึง 80% ของประชากรทัง้หมดในประเทศไทย (อ้างอิง: Hootsuite 

and Wearesocial) เพราะว่าราคาสามารถจับต้องได้ครอบคลุมทุกช่วงราคา รองรับความต้องการของผู้ บริโภคทุกระดบั ดงันัน้การ

แบง่กลุ่มลกูค้าเปา้หมายจงึอ้างอิงไปตามทําเลท่ีตัง้ และกลุ่มลกูค้าท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีตัง้นัน้ๆ แยกย่อยได้ดงันี ้

- ตา่งจงัหวดั - ผู้ มีรายได้น้อย ถึง ปานกลาง เช่น บิ๊กซี เทสโก้โลตสั ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสําหรับติดต่อส่ือสารในรูปแบบเน้นท่ี

การโทรเพ่ือการส่ือสาร รวมถงึการใช้งานแอพพลิเคชัน่สนทนาเป็นหลกั โดยสินค้าช่วงท่ีขายได้ดีคือสินค้าสมาร์ทโฟนในกลุ่ม 

Smart Entry และ Mid Smart  

- หวัเมือง – ผู้ มีรายได้น้อยถงึมาก ใช้ทัง้โทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสําหรับติดต่อส่ือสารในรูปแบบการโทร 

รวมถงึการใช้งานโซเชียลเน็ตเวร์ิค แอพพลิเคชัน่เพ่ือความบนัเทิง และติดต่อธุรกิจ โดยสินค้าช่วงท่ีขายได้ดีคือสินค้าสมาร์ท

โฟนในกลุ่ม Mid Smart, Mid-to High และ Hi-End บางรุ่น 

- กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล – ผู้ มีรายได้ปานกลาง ถึง มาก ใช้ทัง้โทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสําหรับ

ติดต่อส่ือสารในรูปแบบการโทร รวมถึงการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค แอพพลิเคชั่นเพ่ือความบนัเทิง และติดต่อธุรกิจ โดย

สินค้าช่วงท่ีขายได้ดีคือสินค้าสมาร์ทโฟนในกลุ่ม Mid Smart, Mid-to High และ Hi-End รุ่นใหม ่

- กลุ่มเขตอตุสาหกรรมโรงงาน และชายแดน - ผู้ มีรายได้น้อยถงึปานกลาง ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสําหรับตดิต่อส่ือสารในรูปแบบ

เน้นท่ีการโทร รวมถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน่สนทนาเป็นหลกั โดยสินค้าช่วงท่ีขายได้ดีคือสินค้าสมาร์ทโฟนในกลุ่ม Smart 

Entry และ Mid Smart 

นโยบายการตลาดและกลยทุธ์การขาย 

- การเร่งขยายจํานวนสาขา (stores expansion) เพ่ือผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ในส่วนของ market penetration และ 

economy of scales ท่ีจะช่วยให้ บิ๊ก คาเมร่า ได้ส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มขึน้ และมีต้นทนุการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากขนาด

ของกิจการท่ีใหญ่ขึน้และอํานาจตอ่รองท่ีเพิ่มขึน้ 
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- การปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (space utilization) อนัเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจดัการต้นทนุให้

ดีขึน้ บริหารพืน้ท่ีภายในร้านให้มีประโยชน์สูงสุด และช่วยการจดัการหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ โดยมีจุดประสงค์

เพ่ิมเติมในการเพิ่มโอกาสในการขายให้กับสินค้าทุกกลุ่มภายในร้าน ดึงดูดลูกค้าให้เดินเข้าร้านได้มากขึน้ เพิ่มความ

สะดวกสบายให้ลกูค้าในการเลือกซือ้สินค้า และเพ่ิมโอกาสในการขายเน่ืองจากลกูค้าใช้เวลาอยู่ในร้านนานขึน้  

- กลยทุธ์การเน้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Full Coverage) ทัง้ในส่วนของสินค้าครบทกุแบรนด์และช่วงราคา รวมถึง

การเปิดเบอร์ครบทกุเครือข่ายหลกั  

- กลยทุธ์ด้านการตลาด อาทเิช่น การให้บริการ BIG Mobile Care ท่ีเน้นสิทธิประโยชน์ในการชกัจูงให้ลูกค้ากลบัมาซือ้สินค้า

ซํา้ท่ีร้าน (repeated customer) การจดัทํารายการส่งเสริมการขายร่วมกับบตัรเครดิตเพิ่มเสริมอํานาจในการจบัจ่ายของ

ลกูค้า และการพฒันากลยทุธ์ในส่วนของของแถม (premium) ให้ตรงใจกบัผู้บริโภคมากท่ีสดุ  

- การประชาสมัพนัธ์และสร้างตราบริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัในแวดวงธุรกิจคมนาคม 

 

 

ช่องทางการจําหน่าย 

- ร้าน BIG Mobile by BIG Camera  จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมรวมถงึบริการจดทะเบียนเบอร์โทรศพัท์ของ

ทุกเครือข่าย ตามแนวคิดท่ีว่า “เรากล้าการันตีด้านคุณภาพและความน่าเช่ือถือ เพราะเราคือศูนย์รวมสมาร์ทโฟน และ 

อุปกรณ์ทกุชนิดในเครือ บิ๊ก คาเมร่า  ซึง่ตัง้กระจายอยู่ตามศนูย์การค้าชัน้นํา และห้างค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

เฉกเช่นเดียวกบัร้าน BIG Camera  ปัจจบุนัมีอยู่ 42 สาขา   

  

ภาพแสดง สาขา BIG Mobile  by BIG Camera 

 

- ร้าน SAMSUNG  จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ภายใต้แบรนด์ Samsung ปัจจบุนัมีอยู่ 1 สาขา    

- ร้าน AIS Shop เป็นการร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัดผู้ นําตลาดด้านการให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยภายใต้ช่ือ “AIS” โดยบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เข้าดําเนินบริหารร้าน AIS Shop by 

Partner เบือ้งต้นจํานวน 3 ร้านในปัจจบุนัได้เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 2 สาขา ท่ีเซ็นทรัล มารีน่า พทัยา และ โรบินสัน 

เพชรบรีุ 
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ภาพแสดง สาขา AIS Shop by Partner 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

 ความเส่ียงท่ีระบุด้านล่างเป็นความเส่ียงบางประการท่ีสําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากนี ้อาจยังมีความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้  

ณ ปัจจบุนั หรือเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทฯ พิจารณาในขณะนีแ้ล้วเหน็วา่ไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเช่น “เช่ือว่า”  “คาดการณ์วา่” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์

วา่” “โดยประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดําเนินงาน การประกอบธุรกิจ แผนการขยาย

ธุรกิจ การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ 

ณ ปัจจบุนั และไม่เป็นการรับรองถึงการดําเนินงาน หรือเหตกุารณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลกัษณะใด โดยผล หรือเหตกุารณ์จริงอาจแตกต่าง

อย่างมาก จากประมาณการ หรือการคาดการณ์ดงักล่าว   

 

ความเสียงท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ 

3.1) ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัว เธียรกาญจนวงศ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.42 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณุชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ยงัดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  รักษาการกรรมการผู้จดัการ  โดยเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนัของบริษัทฯ จึงทําให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นดงักล่าว เป็นผู้ มีอํานาจ

ในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงในการลงมตท่ีิสําคญัได้เกือบทัง้หมด ไม่วา่ในเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ือง

อ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นในเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทท่ีกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวน

หุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน การลดทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต่ละคณะมี

การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีอย่างชดัเจน ทําให้ระบบการทํางานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 

อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และมี

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่แตล่ะท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ทําให้สามารถสอบทานการ

ทํางานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอํานาจในการนําเสนอเร่ืองต่างๆ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้ในระดบั

หนึง่ นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบตักิรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบั กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ในกิจการ รวมทัง้บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอํานาจอนมุตัิในการทํารายการนัน้ๆ ทําให้สามารถลดทอนความ

เส่ียงอนัอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 

 

3.2) ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันท่ีสูง 

 

 ปัจจบุนัธุรกิจค้าปลีกอปุกรณ์ถ่ายภาพนัน้มีสภาพการแข่งขนัท่ีสงู ทัง้จากผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และผู้ประกอบการราย

ใหม่ท่ีเข้ามาแข่งขนัในธุรกิจมากขึน้ ซึง่ผู้ ท่ีเข้ามาแข่งขนัมีทัง้บริษัทขนาดกลางท่ีทนุจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือบริษัทขนาดเล็กท่ี

อยู่ในท้องถ่ินต่างๆ ตามจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ ทําให้บริษัทฯ เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันท่ีสูงและอาจจะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการ นอกจากนี ้บิ๊ก คาเมร่า ยังมีความเส่ียงจากการท่ีคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมอาจขายสินค้าทดแทน อาทิเช่น สินค้ามือสอง 

สินค้าเล่ียงภาษี หรือสินค้าผิดกฎหมาย โดยท่ีสินค้าทดแทนดังกล่าวมีสภาพการใช้งานดี ราคาถูก ทําให้ผู้ บริโภคมีทางเลือกมากขึน้        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 24 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ซึง่ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อาจทําให้ผู้บริโภคเปล่ียนมาซือ้สินค้าทดแทนมากขึน้ ทําให้ บิ๊ก คาเมร่า มีความเส่ียงจากการท่ียอดขาย

ลดลง ซึง่จะส่งผลกระทบในเชิงลบตอ่ความสามารถในการทํากําไร 

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าจะมีความเส่ียงจากประเด็นดงักล่าวไม่มากนกั เน่ืองจากการเข้ามาดําเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์

ถ่ายภาพของผู้ประกอบการรายใหม่นัน้มีข้อจํากัดท่ีสําคญั อยู่หลายประการ อาทิเช่น การไม่มีอํานาจตอ่รองกบัตวัแทนจําหน่ายต่างๆ 

(Brand Supplier) ทัง้ในส่วนของวงเงินเครดิต ส่วนลดทางการค้า และระยะเวลาการจ่ายเงิน เน่ืองมาจากปริมาณการสั่งซือ้ของ

ผู้ประกอบการรายใหม่คอ่นข้างต่ําเม่ือเทียบกบั บิ๊ก คาเมร่า สําหรับกรณีท่ีเกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจค้าปลีกอปุกรณ์

ถ่ายภาพ อาทเิช่น ธุรกิจขายกล้องมือสอง ธุรกิจขายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศนูย์ล้างอดัขยายภาพ จะเข้ามาดําเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์

ถ่ายภาพเพิ่มนัน้  บริษัทฯ คาดว่าผู้ประกอบรายใหม่อาจจะไม่เข้ามาดําเนินธุรกิจค้าปลีกเน่ืองจาก ความไม่คุ้นเคยสภาพตลาด การไม่

สามารถหาทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม และการไม่มีอํานาจเจรจาตอ่รองทางการค้ากบัตวัแทนจําหน่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีหลากหลายครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการทกุกลุ่มลูกค้า มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 

รวมถึงยงัมีการจดัการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการอบรมพนกังานฝ่ายขายให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของผลิตภณัฑ์

เป็นอย่างดี ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนั ทําให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัสาขาของ บิ๊ก คาเมร่า  นอกจากนัน้แล้วด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารด้าน

ค้าปลีกท่ียาวนานกวา่ 20 ปี สามารถบริหารจดัการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในธุรกิจกล้องถ่ายภาพทําให้

บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และยังคงเป็นผู้ นําในธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพจนถึงปัจจุบัน 

รวมถงึมีการบริหารจดัการด้านสินค้าคงคลงัท่ีดีอยู่เสมอซึง่มีความสําคญัเป็นอย่างมากในธุรกิจค้าปลีก 

3.3) ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง 

 บริษัทฯ ต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังในจํานวนท่ีเพียงพอเพ่ืออํานวยความสะดวกในการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผลิตภณัฑ์กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จดัเก็บสินค้าคงคลงัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 63 

ของสินทรัพย์รวม ซึง่สินค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ซึง่ลกัษณะการประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งความหลากหลายในผลิตภณัฑ์ เป็นสิ่งจําเป็นท่ีบริษัทฯ 

จะต้องมีการบริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือสนองตอบตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีหลากหลายประเภท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียง

จากการด้อยคา่ของสินค้าคงคลงั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือการออกผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ท่ีดีกว่า หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป จนทําให้สินค้าคงคลงัท่ีมีอยู่ไม่สามารถขายได้หรือมีมลูคา่ลดลง 

 ถึงแม้ว่าในช่วงบางไตรมาสของปี  บริษัทฯ จะมีปริมาณสินค้าคงคลงัเกินกว่าปกติ  แต่บริษัทฯ ก็สามารถระบายสินค้าออกได้

ประกอบกับบริหารจัดการสินค้าบางกลุ่มอย่างใกล้ชิดจนปัจจุบันปริมาณสินค้าคงคลังได้กลับสู่สภาวะปกติ  ทัง้นี ้ บริษัทฯ คาดว่า

ผลกระทบจากความเส่ียงจากการด้อยคา่ของสินค้าคงคลงันีจ้ะส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินในปัจจุบนัค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก บริษัท

ฯ ได้ศกึษาและสํารวจความต้องการและพฤตกิรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ตดิตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด 

และจากประสบการณ์ของผู้ บริหารท่ีอยู่ในธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง มาอย่างยาวนาน ประกอบกับมี

ความสมัพันธ์อันดีกับตวัแทนจําหน่าย (Brand Supplier) ทําให้สามารถเลือกรุ่นสินค้าในแต่ละย่ีห้อให้เหมาะสมกบัความต้องการของ

ลกูค้าภายใต้สภาพของเง่ือนไขในการแข่งขนัในขณะนัน้ และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  อีกทัง้การท่ีผู้บริหารมีการ

ทํางานอย่างใกล้ชิดกบัตวัแทนผู้ผลิตและจดัจําหน่าย แบรนด์หลกัๆ ของอุปกรณ์ถ่ายภาพ จะมีการควบคมุดแูลและบริหารสินค้าคงคลัง

ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดให้มีการตดิตามผลการขายและรายงานสินค้าคงเหลืออย่างต่อเน่ือง มีการส่งรายงานสินค้า

คงคลงัเป็นรายสปัดาห์ให้แก่บริษัทคูค้่าเพ่ือร่วมกนักําหนดปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าในแตล่ะเดือน 

 นอกจากนี ้ การท่ีบริษัทฯ ได้ติดตามผลการขายและรายงานสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบและ

วเิคราะห์สินค้าคงคลงัได้ตลอดเวลา ทําให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ จะควบคมุและจดัการความเส่ียงดงักล่าวได้เป็นอย่างดี  และจากนโยบายการ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 25 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สําหรับสินค้าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้า หรือเส่ือมคณุภาพ  โดยแยกเป็นแต่ละประเภทของกลุ่มสินค้า โดยใน ปี 2560 

มีการกลบัรายการการตัง้สํารองเพ่ือผลขาดทุนจากสินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมยัจํานวน 8.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้

จากธุรกิจจดัจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 สําหรับการออกผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่นัน้ บริษัทฯ และตวัแทนจําหน่ายจะร่วมกนัวางแผนประมาณการยอดขายเพ่ือกําหนดจํานวน

สินค้าคงคลงัท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีอาจมีข้อผิดพลาดจากการประมาณการดงักล่าว ตวัแทนผู้จดัจําหน่าย (Brand Supplier) จะเข้ามาร่วม

รับผิดชอบในรูปแบบตา่งๆ เช่น การปรับลดราคาขายลงเพ่ือเร่งยอดขายในผลิตภณัฑ์ท่ีขายได้ช้า ทัง้นี ้อาจมีการเจรจาชดเชยราคาสินค้า

บางส่วนตามปริมาณสินค้าคงคลงัท่ีเหลืออยู่ นอกจากนีผู้้บริหาร ยงัมีนโยบายให้ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) เพ่ิมเติมให้แก่พนกังานท่ี

ขายสินค้าท่ีสภาพคล่องในการซือ้ขายตํ่า 

3.4) ความเส่ียงจากการพึ่งพาทีมงานและผู้บริหาร 

 ผู้บริหารและทีมงานมีส่วนสําคญัอย่างย่ิงในการกําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินธุรกิจ และกํากับธุรกิจให้

เป็นไปในแนวทางท่ีกําหนด ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทีมผู้บริหารหลักโดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซึ่งเป็นผู้ กําหนดกลยุทธ์และทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจ ก็อาจเป็นเหตุให้ บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และมีผลกําไรถดถอย ไม่เป็นไปตาม

เปา้หมายได้ 

 อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีมาตรการในการจดัสรรและกระจายอํานาจหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ซึง่ในการดําเนินธุรกิจผู้บริหาร

และทีมงานก็มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ มาโดยตลอด นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็มีแผนการพฒันาเพ่ือเพิ่มความรู้

ความสามารถให้บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่วา่จะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาสืบทอดธุรกิจได้หากผู้บริหาร

ทา่นดงักล่าวลาออกหรือเกษียณ 

3.5) ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัตงิาน 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจําเป็นท่ีจะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขา

ตา่งๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถงึตามจงัหวดัหลกัๆ ทัว่ประเทศ ประกอบกบัสินค้ามีมลูคา่พอสมควร เคล่ือนย้ายสะดวกและเป็น

ท่ีต้องการโดยทัว่ไป จากลกัษณะดงักล่าว บริษัทฯ อาจเผชิญความเส่ียงจากการทจุริตของพนกังานระดบัปฏิบตังิาน เช่น พนกังานขาย

ประจําสาขา และพนกังานเก็บสนิค้า เป็นต้น ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผลประกอบของบริษัทฯ ได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว จึงได้วางระบบควบคมุภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดี

โดยการนําระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุ เช่น ในส่วนการขายหน้าร้าน บริษัทฯ มีการบนัทกึเลขประจําตวัเคร่ืองท่ีขายทุกครัง้ท่ีมีการ

ขาย มีการโอนเงินได้ท่ีได้จากการขายสินค้าทกุวนั  มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยการเข้าตรวจนับสินค้าจากฝ่ายตรวจสอบฯ อย่าง

สม่ําเสมอ ในส่วนระบบจดัเก็บสินค้า บริษัทฯ ก็มีมาตรการการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดและมีการตรวจนบัปริมาณจริงทกุเดือน โดย

พนกังานดแูลสินค้าทกุรายจะต้องรับผิดชอบร่วมกนัหากมีสินค้าสญูหาย นอกจากนีย้งัมีมาตรการลงโทษในเร่ืองการทจุริตอย่างรุนแรงและ

พนกังานบริษัทฯ ต้องมีเงินประกนัจํานวนหนึง่ ซึง่จากมาตรการดงักล่าวทําให้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าถึงแม้ว่าเกิดการทจุริตขึน้จริง ก็สามารถท่ี

จะตรวจพบได้ในเวลาอนัรวดเร็ว โดยมาตรการตา่งๆ และระบบงานท่ีบริษัทฯ วางไว้เป็นอย่างดีก็จะช่วยจํากดัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ไว้

ในระดบัท่ีไม่เป็นสาระสําคญัตอ่ผลประกอบการ  ทัง้นี ้ในปี 2559 และ 2560  มีความเสียหายจากการทจุริตของพนกังาน  มลูค่าประมาณ 

6.2 แสนบาท และ 3.4 แสนบาท  ตามลําดบั  โดยจะเห็นว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานมีจํานวนลดน้อยลงทุกปี 

นอกจากนี ้ยังคงมีความเสียหายเล็กน้อยท่ีเกิดจากการผิดพลาดในการขาย ซึง่บริษัทฯ ก็ได้เรียกเก็บค่าเสียหายดงักล่าวจากพนักงานท่ี

ปฏิบตัผิิดพลาดซึง่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งพนกังานผู้ปฏิบตังิานกบับริษัทฯ 
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3.6) ความเส่ียงจากการสูญเสียการเป็นผู้จัดจาํหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพย่ีห้อชัน้นํา 

 จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัจําหน่ายอปุกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง จากตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่าย 

Brand ชัน้นําตา่งๆ ในประเทศไทย อาทิ เช่น Canon Nikon Sony Fuji Olympus Panasonic Leica เป็นต้น ซึง่ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์

ในตราสินค้าต่างๆ ถือว่าเป็นส่วนสําคญัต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของผู้บริโภค นอกจากนีใ้นบางช่วงเวลาของกระแสความนิยมใน

ผลิตภณัฑ์บางรุ่นบางย่ีห้อ อาจจะทําให้ยอดขายในผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ขายดีขึน้กวา่ภาวการณ์ปกติ  ดงันัน้ หาก บริษัทฯ สูญเสียการเป็นผู้จดั

จําหน่ายอปุกรณ์ถ่ายภาพชัน้นําเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ เช่น ไม่ได้รับการตอ่สญัญาแตง่ตัง้เป็นผู้จดัจําหน่าย จากตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่าย

ของ Brand ต่าง ๆ บริษัทท่ีเป็นตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น อาจส่งผล

กระทบตอ่ยอดขายของบริษัทฯ ได้ 

 อย่างไรก็ตาม ตัง้แต ่บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเป็นผู้จดัจําหน่ายกบัตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพชัน้นํา บริษัทฯ ยงัคง

เป็นผู้ จัดจําหน่ายในย่ีห้อชัน้นําต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง โดย บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิ ตามเง่ือนไขทางการค้าตามท่ีตกลง จึงได้รับความ

ไว้วางใจจากบริษัทท่ีเป็นตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ถ่ายภาพเร่ือยมา ประกอบกบัปัจจบุนั บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่ายท่ีมีสาขา

มากท่ีสดุในประเทศไทย และมีทีมขายท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จงึมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทต่างๆ ท่ีเป็นตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์

ถ่ายภาพจะยงัคงมอบความไว้วางใจให้ บริษัทฯ เป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัของผลิตภณัฑ์ไปอย่างตอ่เน่ือง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพรายใดรายหนึ่ง โดยปัจจุบนั บริษัทฯ ซือ้สินค้าจาก

ตวัแทนผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายรวม 10 รายแรก คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 95% โดยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ยอดการสัง่ซือ้สินค้าจากตวัแทน

ผู้ผลิตและจําหน่ายแต่ละรายมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดขายรวม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายจะรักษายอดการสัง่ซือ้

สินค้าในแต่ละรายไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของยอดการสัง่ซือ้รวม ดงันัน้ด้วยเหตผุลดงักล่าว จึงทําให้ บริษัทฯ  ลดผลกระทบความเส่ียงจาก

การสญูเสียการเป็นผู้จดัจําหน่ายในอปุกรณ์ถ่ายภาพชัน้นํา 

3.7) ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ี/สัญญาเช่าร้านค้า 

 สินค้าส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่ายผ่านสาขาต่างๆ อนัเป็นช่องทางหลกัในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ส่วน

ใหญ่เป็นพืน้ท่ีเช่าท่ีบริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าระยะสัน้ (3 ปี) จากเจ้าของพืน้ท่ี อาทิเช่น ศนูย์การค้า หรือห้างค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern 

Trade) ทําให้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับการตอ่สญัญาหรือถกูปรับขึน้อตัราคา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีเม่ือมีการต่อสญัญาใหม่  อนัอาจส่งผล

กระทบตอ่รายได้และกําไรสทุธิของบริษัทฯ  

 อย่างไรก็ตามในธุรกิจของ บริษัทฯ คงหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการทําสญัญาเช่าระยะสัน้จากเจ้าของพืน้ท่ีไม่ได้ เพราะเป็นธุรกิจ

ท่ีกระทํากนัโดยปรกต ิประกอบกบั บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับและต้องการของผู้ ให้เช่า(เจ้าของพืน้ท่ี) 

ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิในการต่อสญัญาก่อนเสมอ และท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูก

ยกเลิกสญัญาเช่า จงึทําให้เช่ือวา่ บริษัทฯ จะได้รับการตอ่สญัญาเช่าตอ่ไปในอนาคต อีกทัง้ การทําสญัญาเช่าระยะสัน้ดงักล่าว จะช่วยลด

ความเส่ียง หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทัง้นี ้บิ๊ก คาเมร่า อาจจะพิจารณาไม่ต่อสญัญาเช่าได้เช่นกนั หากเจ้าของพืน้ท่ี

บางรายท่ีเรียกร้องคา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูจน บริษัทฯ คาดวา่อาจไม่คุ้มคา่กบัการลงทนุในสาขานัน้ 
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3.8) ความเส่ียงจากการต่ออายุสัญญาเช่ากับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 ปัจจบุนั บริษัทฯ เช่าอาคารสํานกังาน (สํานกังานใหญ่
1
) จากบริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มีนางวรรณ์กมล เธียรกาญ

จนวงศ์ และนายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) และเช่าอาคารสํานกังานพร้อมคลงัสินค้า
2
  จากนางสาวณัฐพร 

เธียรกาญจนวงศ์  รวมถึงเช่าท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารท่ีพกัสําหรับพนกังาน
3
(เพ่ือให้พนกังานท่ีอยู่ต่างจงัหวดัและต้องเข้ามาอบรมและ

ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานขายได้พกัอาศยัชัว่คราว) จาก นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์  นอกจากนีย้งัมีการเช่าท่ีดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บสินค้า4  จากนางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์  ซึ่งการทําสัญญาเช่าดงักล่าวทัง้ 4 ฉบบั เป็นการทํา

รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ และคลงัสินค้า และการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ  

อนึง่ บริษัทฯ ยงัได้รับสิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าก่อนบคุคลอ่ืน (First right of refusal) ภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ ให้เช่าไม่สามารถปรับขึน้ราคา

ได้เกิน ร้อยละ10 ของอตัราคา่เช่าในปีสุดท้ายของผู้ ให้เช่า บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงการเช่าอาคารสํานักงานและท่ีดินจาก

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง (กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ) โดยอาจมีความเส่ียงจากการไม่ได้ตอ่อายสุญัญาเช่า และความเส่ียงจากราคาคา่เช่าท่ี

อาจปรับเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ในการตอ่สญัญาเช่ารอบใหม่ซึง่อาจกระทบกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

 ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ได้เช่าอาคารสํานกังานและท่ีดินจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ

ตอ่อายกุารเช่าดงักล่าวออกไปได้อย่างตอ่เน่ือง  นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็ยงัเป็นผู้ มีสิทธิในการเลือกต่อสญัญาเช่าก่อนบุคคลอ่ืนอีกด้วย ทัง้นี ้

การทําสัญญาเช่าทัง้ 4 รายการดงักล่าว เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าเช่าท่ีต้องจ่ายให้กับบริษัทฯและบุคคลท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นรวม

เทา่กบั 7.64 ล้านบาทต่อปี เม่ือเทียบกบัรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560  จะคิดเป็นสดัส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.13  นอกจากนี ้ในการบริหาร

จดัการเร่ืองสินทรัพย์ด้วยค่าเช่า ยงัช่วยให้ บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินท่ีสูงของบริษัทฯ ได้ โดยท่ีไม่ต้องนําเงินสดใน

จํานวนท่ีสงูมาลงทนุในอาคารสํานกังาน และยงัส่งผลดีตอ่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานซึง่สะท้อนจากอตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ีอยู่ในระดบัท่ีสงู 

 

3.9) ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว 

 บริษัทฯ เป็นผู้ จําหน่ายกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในการถ่ายภาพท่ีมีสาขาครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทย       

โดยผลิตภณัฑ์ เป็นสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี ซึง่อาจจดัเป็นสินค้ากลุ่มแฟชัน่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสสมยันิยม ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั อาทเิช่น การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์  พฤตกิรรมของผู้บริโภค ซึง่รวมถึงรสนิยมการบริโภค ความ

สะดวกสบายในการใช้ผลิตภณัฑ์ และรูปแบบการใช้ชีวิต ทัง้นีห้ากบริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงทัง้ใน

ด้านเทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภคได้ทนัทว่งทีอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบใน

แง่ลบตอ่ยอดขาย ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ บิก๊ คาเมร่า 

 แม้วา่ในอดีตกล้องถ่ายภาพได้มีการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีจากกล้องท่ีใช้ฟิล์ม มาเป็นกล้องดิจิทลั  และการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีของกล้องและสินค้าทดแทน ในปัจจบุนัยากท่ีจะหลีกเล่ียง อาทิเช่น จากการท่ีอตัราการเติบโตของตลาดกล้องคอม

1  ท่ีตัง้เลขท่ี 115/1 ถนนสวสัดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสํานกังานสงู 4 ชัน้ (อาคารใหม่) มีเนือ้ท่ีใช้สอยรวม 1,240 ตารางเมตร 

โดยคดิราคาคา่เช่าเดือนละ 351,819 บาท  กําหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
2  ท่ีตัง้เลขท่ี 115 ถนนสวสัดกิาร 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสํานกังานและคลงัสนิค้า สงู 4 ชัน้ มีเนือ้ท่ี 1,659 ตารางเมตร โดยคดิค่าเช่า

เดือนละ  261,500 บาท  กําหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
3  ท่ีตัง้เลขท่ี 16/34 ถนนสวสัดกิาร 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารห้องพกั  เนือ้ท่ี 100 ตารางวา  โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 7,356 บาท กําหนด

ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
4 ท่ีตัง้เลขท่ี 107/1 ถนนสวสัดกิาร 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นโกดงัเก็บสนิค้า เนือ้ท่ีรวม 150 ตารางวา โดยคดิราคาคา่เช่าเดือนละ 15,889 บาท  

กําหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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แพ็คท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ด้วยเหตุผลท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) มีอตัราการเติบโตเพิ่ม

มากขึน้ โดยท่ีผู้บริโภคในปัจจบุนันิยมการถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากขึน้ และด้วยความสะดวกในการพกพา ก็เป็นปัจจยั

หนึง่ท่ีทําให้ มลูคา่ตลาดเคล่ือนท่ี (สมาร์ทโฟน) เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตามการท่ีจํานวนยอดขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มขึน้ กลบัทํา

ให้ยอดจําหน่ายกล้องในกลุ่มท่ีมีเทคโนโลยีท่ีสูงกว่า มีอตัราการเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย เน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าท่ีมีความสนใจใน

เร่ืองการถ่ายภาพมากขึน้ จนทําให้กลุ่มลูกค้าท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพยงัคงมีความต้องการกล้องในระดบัท่ีมีความละเอียดมากขึน้ ซึง่โดย

ภาพรวมแล้วมลูคา่ของตลาดกล้องถ่ายรูป รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้มีการลดมลูค่าลงแต่อย่างใดแต่กลบัมีแนวโน้มความต้องการท่ี

สูงขึน้ นอกจากนีผู้้ ผลิตกล้องดิจิทลัในแบรนด์ชัน้นํา ต่างก็มีการปรับตวั โดยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และฟังก์ชัน่การทํางานในรูปแบบ

ใหม่ๆตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเพิ่มอุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีสามารถแบ่งปัน

ภาพถ่ายได้ง่ายขึน้ กล้องถ่ายภาพท่ีสามารถโทรศพัท์ได้ กล้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดขึน้ รวมถงึมีความคมชดัหรือความละเอียดท่ีสงูขึน้ 

 อย่างไรก็ตามจากปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว และจากจุดเด่นของ บริษัทฯ ท่ีมีความใกล้ชิด และทําธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและ

ยาวนานกบัตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่าย (Brand Suppliers) กล้องถ่ายภาพ ประกอบกบัมีความชํานาญในธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

โดยมีทีมผู้บริหาร และบคุคลากรท่ีมีความรู้ในการด้านการถ่ายภาพ จะยงัคงความสามารถในการดําเนินธุรกิจต่อไปอย่างมัน่คง ซึง่บริษัทฯ 

ไม่ได้ยึดติดกับตวัแทนผู้ผลิตและจําหน่ายกล้องถ่ายภาพ หรือยึดติดกับตวัผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ บริษัทฯ พร้อมท่ีจะ

รองรับกบัการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้ในเร่ืองของเทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 นอกจากธุรกิจค้าปลีกกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในการถ่ายภาพแล้ว  บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจค้าปลีก

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Smart Phone)   ท่ีจําหน่ายผ่านสาขา ภายใต้ช่ือ “BIG Mobile by BIG Camera”  และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับริษัท 

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (“AWN”) ในการเข้าบริหารเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ทเนอร์ (AIS Shop by Partner)  โดยบริษัทฯ ได้รับ

สิทธิในการบริหาร AIS Shop จาก AWN  ภายใต้ช่ือ “AIS” และธุรกิจการให้บริการงานล้างอดัรูปในรูปแบบใหม่ พร้อมประสบการณ์ในการ

เข้าใช้บริการในลกัษณะตามความต้องการของผู้บริโภค (DIY)  และรองรับการส่งข้อมลูไฟล์ภาพจาก Smart Phone ของผู้บริโภคเข้าสู่

ระบบการบริการด้วยระบบ Wifi ผ่าน App ภายใต้ช่ือ “ Wonder Photo Shop by BIG Camera”  นอกจากนี ้ บริษัทย่อยยงัดําเนินธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบวงจรภายใต้ช่ือ “Image Plus by BIG Camera” โดยมีช่อง

ทางการจําหน่ายผ่านทกุสาขาของบิก๊ คาเมร่า  ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บริษัท และขายตรงให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจว่าจะ

ช่วยลดความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตอ่เน่ืองในระยะยาวได้อย่างแน่นอน 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของ บริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้

4.1) อาคารและอุปกรณ์ 

มลูคา่ตามบญัชีของอาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงได้ดงันี ้

 

ประเภท(หน่วย :ล้านบาท) ราคาทุน 
ค่าเส่ือมราคา

สะสม 

ค่าเผ่ือ            

การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 3.89        1.76  -            2.13 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการบริการด้านภาพถ่าย         141.03    107.72 -          33.31 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 399.03  264.56 -        134.47 

ยานพาหนะ           39.35   21.38  -        17.97 

คอมพิวเตอร์        64.67 41.39  -          23.28 

สินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้        1.46  -  -            1.46 

รวม 649.43     436.81  -        212.62 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บิ๊ก คาเมร่า มียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน      

โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บิ๊ก คาเมร่า มีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มลูค่าตามบญัชีก่อน

หกัคา่เส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าว มีจํานวนเงินประมาณ 295 ล้านบาท 

4.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บิก๊ คาเมร่า มีทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

และคา่สิทธิอ่ืนๆ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั  39.92 ล้านบาท 

 

4.3) สิทธิการเช่ารอตัดจ่าย เงนิมัดจาํและคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บิก๊ คาเมร่า มีสิทธิการเช่าในทรัพย์สิน 5 แหง่ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 77.75 ล้านบาท ได้แก่  

  

 (1) สิทธิการเช่า  ณ ศนูย์การค้าย่ิงเจริญบางพลี (เหลืออาย ุ5 ปี) 

 (2) สิทธิการเช่า  ณ อาคารศนูย์การค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน (เหลืออายุ 2 ปี) 

 (3) สิทธิการเช่า  ณ โครงการศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชัน้ 3 (เหลืออาย ุ7 ปี) 

 (4) สิทธิการเช่า Blue Port Hua Hin Resort Mall (เหลืออาย ุ18 ปี) 

 (5) สิทธิการเช่า ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน (เหลืออาย ุ13 ปี) 

 

 ณ สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บิ๊ก คาเมร่า มีสินทรัพย์อ่ืนจํานวน 130.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินประกันพืน้ท่ี           

เงินประกันการบริการ สาธารณูปโภคท่ี บิ๊ก คาเมร่า ได้ทําการเช่าทรัพย์สินเพ่ือใช้เป็นท่ีทําการสาขา ท่ีมีระยะเวลาการเช่า 1-3 ปี           

เป็นจํานวน  128.86 ล้านบาท 
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

4.4) สัญญาสําคัญท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกิจของบิก๊ คาเมร่า 

4.4.1 สญัญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างสํานกังานใหญ่ 

ก.) สญัญาเช่าระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

สาระสําคญั  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอ ร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ทําสัญญาเช่าอาคารเลขท่ี 115/1              

ถนนสวสัดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ไมดาส ดีเวลลอป

เมนท์ จํากัด เพ่ือใช้เป็นสํานักงานใหญ่ (อาคารสํานักงานสูง 4 ชัน้ (อาคารใหม่)) ขนาดพืน้ท่ี 

1,240 ตรม. 

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 

คา่เช่า ชําระเป็นรายเดือน เดือนละ 351,819 บาท  

เง่ือนไขสําคญั ในกรณีหมดสญัญา ผู้ เช่าได้รับสิทธิในการตอ่สญัญาก่อนผู้ เช่ารายอ่ืน   

ข.) สญัญาเช่าระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์   

สาระสําคญั  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)  ได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 41755 เนือ้ท่ี 

100 ตารางวา   ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากนางสาวปริศรา เธียรกาญ

จนวงศ์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้อาคารห้องพกัเลขท่ี 16/34 

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 

คา่เช่า ชําระเป็นรายเดือน เดือนละ 7,356 บาท 

เง่ือนไขสําคญั ในกรณีหมดสญัญา ผู้ เช่าได้รับสิทธิในการตอ่สญัญาก่อนผู้ เช่ารายอ่ืน  

ค.) สญัญาเช่าระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั นางสาวณฐัพร เธียรกาญจนวงศ์ 

สาระสําคญั  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ได้ทําสญัญาเช่าอาคารเลขท่ี 115 ถนนสวสัดกิาร

1 แขวงหนองแขม   เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร (อาคารสํานักงานและคลังสินค้าสงู 4 ชัน้) 

ขนาดพืน้ท่ี 1,659 ตรม.  

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 

คา่เช่า ชําระเป็นรายเดือน เดือนละ 261,500 บาท 

เงือนไขสําคญั ในกรณีหมดสญัญา ผู้ เช่าได้รับสิทธิในการตอ่สญัญาก่อนผู้ เช่ารายอ่ืน  

ง.) สญัญาเช่าระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 

สาระสําคญั บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 41752 และ

41753  ตําบลหนองแขม   อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร รวม 2 แปลงเนือ้ท่ี 150 ตรว. (พร้อม

โกดงัเก็บสินค้า เลขท่ี 107/1) 

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 

คา่เช่า ชําระเป็นรายเดือน เดือนละ 15,889 บาท 

เงือนไขสําคญั ในกรณีหมดสญัญา ผู้ เช่าได้รับสิทธิในการตอ่สญัญาก่อนผู้ เช่ารายอ่ืน 
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4.4.2 สญัญากบัตวัแทนจําหน่าย 

ก.) สญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบับริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากดั 

สาระสําคญั  -  บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จํากดั “โอลิมปัส” แต่งตัง้ บิ๊ก คาเมร่า ให้เป็น “ตวัแทนจําหน่าย

ทั่วไป” ท่ีได้รับอนุญาตจากโอลิมปัสสําหรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในอาณาเขต ภายใต้

เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญา  

-  ให้ตวัแทนจําหน่ายท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากโอลิมปัส มีสิทธิเรียกตนเองว่า “ตวัแทนจําหน่ายทัว่ไปท่ี

ได้รับอนญุาต” สําหรับการดําเนินการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในอาณาเขต 

-  ตลอดระยะเวลาแห่งการมีผลของสญัญา ในการดําเนินการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในอาณาเขต 

ตวัแทนจําหน่ายจะซือ้ จดัหา และได้รับผลิตภณัฑ์จากโอลิมปัสแตเ่พียงผู้ เดียวเทา่นัน้ 

-  ตวัแทนจะไม่ส่งออกหรือขายผลิตภณัฑ์ภายนอกอาณาเขตท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

-  ตลอดเวลาแหง่การมีผลของสญัญามาตรฐานท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สญัญา ตวัแทนจําหน่ายจะไม่

ทําการให้คํามั่นหรือให้การรับประกนัใดๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขการจําหน่าย หรือตามท่ีตกลงกนัหรือตามท่ีโอลิมปัส

อนญุาตแก่ตวัแทนจําหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ระยะเวลาของสญัญา 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 (ตอ่อายอุตัโนมตัิจากสญัญาฉบบัแรกซึง่เร่ิมตัง้แต่ 1 เมษายน 

2555 – 31 มีนาคม 2556) 

ข.) สญัญาซือ้ขายระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบับริษัท ไทยซมัซุง อิเล็คโทรนิคส์ จํากดั “SAMSUNG” 

สาระสําคญั  - บิ๊ก คาเมร่า จะซือ้ผลิตภัณฑ์จาก SAMSUNG และขายต่อ (resell) ซึง่ผลิตภณัฑ์ในอาณาเขต       

โดยจะมีการจดัหาผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ ซือ้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้ท่ีออกโดยผู้ ซือ้ 

- SAMSUNG สงวนสิทธิท่ีไม่อาจถูกแทรกแซงได้ (unfettered rights) ท่ีจะขายหรือจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์และ/หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนในอาณาเขต ไม่วา่โดยตรงหรือผ่านคนอ่ืน 

- เว้นแตจ่ะได้ตกลงกบั SAMSUNG ไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ ซือ้จะไม่ขาย โอน ส่งออกต่อ (re-export) หรือ

ทําการอ่ืนในการจัดให้มี พิจารณาท่ีจะขาย โอน หรือส่งออก หรือทําการอ่ืนใดในการจัดให้มีซึ่ง

ผลิตภณัฑ์สําหรับการส่งมอบนอกอาณาเขต 

ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2559 - 24 ธันวาคม 2560 (ต่ออายุอตัโนมตัิจากสญัญาฉบบัแรก 

ซึง่เร่ิมตัง้แต ่25 ธนัวาคม 2558 – 24 ธนัวาคม 2559) 

ค.) สญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายระหว่าง บิก๊ คาเมร่า กบับริษัท นิคอน เซลส์ ประเทศไทย จํากดั  

สาระสําคญั  ภายใต้ข้อบังคับของข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนท่ีกําหนดในสัญญา บิ๊ก คาเมร่า ตกลงแต่งตัง้ผู้ จัด

จําหน่ายเป็นผู้จัดจําหน่ายทัว่ไปท่ีไม่มีลักษณะผูกขาดในการจําหน่ายสินค้าภายในอาณาเขต และ       

ผู้จดัจําหน่ายตกลงยอมรับการแตง่ตัง้นัน้  

ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี  เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 (ต่ออายุอตัโนมตัิจากสญัญาฉบบัแรกซึง่

เร่ิมตัง้แต ่1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) 

ง.) หนงัสือยืนยนัเป็นตวัแทนจําหน่ายจากบริษัท ฟจิูฟิล์ม (ประเทศไทย)  จํากดั  

สาระสําคญั  บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)  จํากดั ยืนยนัว่า บิ๊ก คาเมร่า เป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้

ตราสินค้า FUJIFILM  

ระยะเวลา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 (ไม่มีระยะเวลาสิน้สดุ) 
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จ.) สญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหน่ายระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบับริษัท พานาโซนิค ซวิ เซลส์  (ประเทศไทย) จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท พานาโซนิค ซวิ เซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั “พานาโซนิค” แตง่ตัง้ บิก๊ คาเมร่า ให้เป็นผู้ จําหน่าย    

                                    สินค้าพานาโซนิคในราชอาณาจกัรไทยภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญา                                      

ระยะเวลาของสญัญา     1 ปี  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 20 กนัยายน 2559 – 19 กนัยายน 2560  (ตอ่อายอุตัโนมตัคิราวละ 1 ปี)  

ฉ.) สญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหน่ายระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั “แคนนอน” แตง่ตัง้ บิก๊ คาเมร่า ให้เป็นผู้จดัจําหน่าย    

                                     สินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Canon” และ/หรือเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ ในอาณาเขตประเทศ                                                

                                     ไทย  ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดในสญัญา                                      

ระยะเวลาของสญัญา      1 ปี  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2560  (ตอ่อายอุตัโนมตัจิากสญัญาฉบบัแรกซึง่  

                                    เร่ิมตัง้แต ่18 ธนัวาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2559)  

ช.) สญัญาตวัแทนจําหน่ายจากบริษัท โซน่ี ไทย จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท โซน่ี ไทย จํากดั  แตง่ตัง้ให้บิก๊ คาเมร่า  เป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  

                                    “Sony” ในประเทศไทย 

ระยะเวลา                      16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2561  (ตอ่อายอุตัโนมตัคิราวละ 3 ปี)   

ซ.) สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายจากบริษัท ทรู ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ เซลส์ จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท ทรู ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ เซลส์ จํากดั  แตง่ตัง้ให้บิก๊ คาเมร่า  เป็นตวัแทนจําหน่ายแบบทัว่ไป  

                                     (Non-Exclusive Distributor)  ซึง่สินค้าและหรือบริการภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ TDS และหรือ 

                                     บริษัทในกลุ่มเครือทรู          

ระยะเวลา                      1 ปี เร่ิมตัง้แต ่2 มิถนุายน 2559 – 1 มิถนุายน 2560  (ตอ่อายอุตัโนมตัคิราวละ 1 ปี)   

ฌ.) สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั  แตง่ตัง้ให้บิก๊ คาเมร่า  เป็นผู้ ซือ้สินค้าจาก AWN เพ่ือ 

                                     นําไปขายให้แก่ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และ/หรือลกูค้าผู้ ใช้บริการ         

ระยะเวลา                      เร่ิมตัง้แต ่29 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป  เม่ือประสงค์จะเลิกสญัญาให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้  

                                     อีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั   

ญ.) สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายจากบริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จํากดั  

สาระสําคญั                   บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จํากดั  แตง่ตัง้ให้บิก๊ คาเมร่า  เป็นผู้ ซือ้สินค้า บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

                                     จาก WDS เพ่ือนําไปขายให้แก่ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และ/หรือลกูค้า  

ระยะเวลา                      เร่ิมตัง้แต ่29 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป  เม่ือประสงค์จะเลิกสญัญาให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ 

                                     อีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั   

 

4.4.3 สญัญาโปรแกรมขยายการให้บริการรับประกนัคณุภาพสินค้า 

ก.) สญัญาโปรแกรมขยายการให้บริการรับประกนัคณุภาพสินค้าระหวา่งบริษัทฯ กบั บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วสิ จํากดั   

สาระสําคญั  คู่สญัญาตกลงจัดตัง้โปรแกรมภายใต้ช่ือ “บิ๊ก คาเมร่า แคร์” ซึ่งอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัการ

ขยายการรับประกนัคณุภาพสินค้าภายใต้ความคุ้มครองท่ีขยายออกไป ซึง่บริษัทผู้ประกนัออกให้แก่ 

ผู้ ถือกรมธรรม์ 

(ก) เป็นแบบเดียวกับเง่ือนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้ความคุ้มครองท่ีขยายออกไปซึ่ง

บริษัทผู้ประกนัออกให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์ 
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(ข) ขยายการรับประกันคลอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ความเสียหายจาก

กระแสไฟฟ้าลดัวงจร ถกูขโมยโดยมีร่องรอยงดัแงะอนัเกิดขึน้กบัอปุกรณ์กล้องถ่ายรูป 

ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีมี้ผลบงัคบัเป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีผลบงัคบั (ทําสญัญาเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560) 

และตอ่จากนัน้จะมีผลบงัคบัตอ่ไปโดยอตัโนมตัิทกุ  1 ปี เว้นแต่ว่าคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งให้

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าว่าไม่มีความประสงค์จะต่ออายุสญัญาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อน

สิน้สดุสญัญาในแตล่ะช่วง 

 

4.4.4 สญัญาประกนัภยั 

ก.) สญัญาประกนัภยัระหวา่ง บิก๊ คาเมร่า กบั บริษัท ทพิยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 ปี  เร่ิมคุ้มครอง 22 ธนัวาคม 2560 ถงึ 22 ธนัวาคม 2561 

ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) 

ผู้ เอาประกนัภยั  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 

ท่ีอยู่ผู้ เอาประกนัภยั เลขท่ี 115,115/1 ถ.สวสัดกิาร 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 

ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภยั อนัสืบเน่ืองมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบิด 

ภัยจากอากาศยาน ภัยเน่ืองจากนํา้ ภัยจากการเฉียวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจาก 

ควนั ภยัจากไฟป่า ภยัจากนํา้ทว่ม ภยัลมพาย ุภยัจากลกูเหบ็ แผ่นดนิไหว ฯลฯ 

ทรัพย์สินท่ีเอา

ประกนัภยั 

หมวดท่ี 1) สิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะคลังสํานักงานใหญ่) ตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ (ไม่รวม

รากฐาน) รวมตวัอาคารอ่ืนๆ ส่วนต่อเติมทัง้หมด  โกดงัเก็บของทุกหลัง ท่ีจอดรถ โรงจอดรถ ห้อง 

Server รวมถงึส่วนปรับปรุงตอ่เตมิทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ 

หมวดท่ี 2) เคร่ืองจักร  เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมข้อมลูและ Note Book) เคร่ืองใช้สํานกังาน ฯลฯ 

หมวดท่ี 3) สตอ็กสินค้าและวสัดทุัง้หลาย รวมถงึวตัถดุบิ สินค้าสําเร็จรูป สินค้าตวัอย่าง สินค้ารอการ

ส่งมอบ สินค้าคงคลัง ภาชนะท่ีใช้บรรจุและวัสดุหีบห่อ และทรัพย์สินท่ีอยู่ในการดูแลของผู้ เอา

ประกนัภยัในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์  

วงเงินเอาประกนัภยั 971.82 ล้านบาท 

เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 485,910 บาท 

ข.) สญัญาการประกนัอบุตัเิหตสํุาหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแทบ็เล็ต ระหว่างบริษัทฯ กบั บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วสิ จํากดั   

สาระสําคญั  คูส่ญัญาตกลงจดัตัง้โปรแกรมภายใต้ช่ือ “บิก๊ โมบาย แคร์ เซอร์วสิ” ซึง่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั

ท่ีสยามคอสมอสฯ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ถือกรมธรรม์ 

ความคุ้มครอง ความสญูเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตอนัเกิดจากอุบตัิเหตตุกหล่นและ

ทําให้หน้าจอแตกเสียหาย , อุบตัิเหตจุากนํา้และการลกัทรัพย์โดยมีร่องรอยงดัแงะแก่ตวัอาคารท่ีพกั

อาศยัหรือรถยนต์ท่ีมีการปิดล็อค   

ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีมี้ผลบงัคบัเป็นเวลา 1 ปี (วนัท่ี 1 กันยายน 2560 – วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561) เว้นแตว่่า

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าว่าไม่มีความประสงค์จะต่อ

อายสุญัญาอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนสิน้สดุสญัญา 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ  ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสูงกว่า

ร้อยละ 5 ของส่วนผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบในเชิงลบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

6.1   ข้อมูลบริษัท  บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน  จาํกัด (มหาชน)  

 ท่ีตัง้ 115,115/1 ถนนสวสัดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ 0  2809  9956-65 

 โทรสาร 0  2809  9950 

 Web site www.bigcamera.co.th 

 ประเภทธุรกิจ ค้าปลีกอปุกรณ์ถ่ายภาพและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 เลขทะเบียนบริษัท 010753001404 

 ทุนจดทะเบียน 352,887,880 บาท (หุ้นสามญั 3,528,878,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 

 ทุนชําระแล้ว 352,887,880 บาท  

 

 

 6.2   ข้อมูลบริษัทย่อย 

  ช่ือบริษัท                                         บริษัท  อิมเมจ โซลชูัน่ พลสั  จํากดั                     

ท่ีตัง้ 115  ซอยเพชรเกษม 77 ถนนสวสัดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0  2809  9956-65 

โทรสาร 0  2809  9950 

Website www.image-plus.co.th 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภาพพิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560112606 

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (หุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท) 

ทุนชําระแล้ว 25 ล้านบาท 

สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG 100% 

 

 

6.3 สาขาบิก๊ คาเมร่า 

  BIG CAMERA   

1 บิ๊กซีเชียงใหม ่2   

94 หมู ่4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์219 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม ่2 ถนนเชียงใหม-่ลําปาง ตําบลหนองป่าคร่ัง อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม ่50000  

2 บิ๊กซีเพชรเกษม   

29/1 หมู ่11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์103 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160  
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3 โรบินสนัราชบรีุ   

265 ห้องเลขที่ บีเอฟ44,45,46 ชัน้บีเอฟ อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาราชบรีุ ถนนศรีสริุยวงศ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบรีุ              

จงัหวดัราชบรีุ 70000  

4 บิ๊กซีรังสิต   

94 ห้องเลขที่ จีซีอาร์121 ชัน้จีไอเอ็นอาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธัญบรีุ         

จงัหวดัปทมุธานี 12110  

5 บิ๊กซีระยอง   

15/11ห้องเลขที่ จีซีอาร์104/2 ชัน้จี อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง ถนนบางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง         

จงัหวดัระยอง 21000  

6 บิ๊กซีรามอินทรา   

59 หมูท่ี่ 4 ห้องเลขที่ จีซีอาร์117 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขารามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 

7 บิ๊กซีพิษณโุลก   

939 ห้องเลขที2่ซีอาร์201 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ ชัน้ที่ 1 ถนนพิชยัสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดั

พิษณโุลก 65000                       

8 บิ๊กซีเชียงราย   

184 หมูท่ี่ 25 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์225 ชัน้2   ถนนสายเอเซีย1 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000                                        

9 บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์ 2   

243 ห้องเลขที่ จีซีอาร์109 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง  

จงัหวดันนทบรีุ 11000  

10 บิ๊กซีพระราม 4   

2929 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ศนูย์การค้าบิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 ถนนพระราม 4  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร        

10110      

11 บิ๊กซีลพบรีุ               

2 หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์011,012 ชัน้ที่2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบรีุ ถนนพหลโยธิน ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมือง

ลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 15000  

12 เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต   

2,252-252/1 ห้องเลขที่ 319 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา ถนนมหิดล ตาํบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดั

เชียงใหม่ 50000        

13 บิ๊กซีเพชรบรีุ   

130  ชัน้2 ห้องเลขที่ 2 บีบ0ี05  อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ เพชรบรีุ ถนนเพชรเกษม ตําบลต้นมะมว่ง อําเภอเมืองเพชรบรีุ  

จงัหวดัเพชรบรีุ 76000  

14 บิ๊กซีนครปฐม   

754 ชัน้2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม ถนนเพชรเกษม ตําบลห้วยจรเข้ อําเภอเมืองนครปฐม  

จงัหวดันครปฐม 73000  

15 บิ๊กซีสมทุรปราการ   
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498/1 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์211-212 ชัน้2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เตอร์ สมทุรปราการ ถนนสขุมุวทิ ตาํบลปากนํา้ อําเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  

16 บิ๊กซีพระราม2   

56 หมู ่6 ห้องเลขที่ จีซีอาร์140 ชัน้จี อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาธนบรีุ-ปากทอ่ ถนนธนบรีุ-ปากทอ่(พระราม2) แขวงแสมดาํ 

กรุงเทพมหานคร 10150  

17 เซ็นทรัลหวัหมาก   

177 ห้องเลขที่ 116/1-116/2 ชัน้จี อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล หวัหมาก ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240                     

18 บิ๊กซีสวุินทวงศ์   

123 หมู ่16 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์234 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสวุินทวงศ์ ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 

กรุงเทพมหานคร 10510  

19 พนัธุ์ทิพย์เชียงใหม่   

152/1 ห้องเลขที่ 216 ชัน้1 อาคารพนัธุ์ทิพย์พลาซา่ เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่50100             

20 โลตสัพิษณโุลก   

909 หมู ่10 อาคารเทสโก้ โลตสั ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณโุลก ถนนพิษณโุลก-หลม่สกั ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

65000      

21 ตกึคอมศรีราชา   

135/99 ชัน้1 ห้องเลขที่ 1อาร์18-19 ศนูย์การค้า ตกึคอม ศรีราชา ถนนสขุมุวทิ ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20110                               

22 เชียร์-รังสิต   

99 หมูท่ี่ 8 ห้องเลขที่ จีเอ็น020 ชัน้จี อาคารศนูย์การค้า เซียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลคคูต อําเภอลําลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130                  

23 บิ๊กซีพทัยาใต้   

565/41 หมูท่ี่ 10 อาคารศนูย์การค้าบิก๊ซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพทัยาใต้ ถนนสขุมุวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260         

24 โลตสัสตัหบี   

179 หมูท่ี่ 2 อาคารเทสโก้ โลตสั สาขาสตัหีบ ถนนสขุมุวิท ตําบลสตัหบี อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 20180                               

25 ตกึคอมพทัยา   

8 หมูท่ี่ 10 ห้องเลขที่ 2 อาร์10 ศนูย์การค้า  ตกึคอม พทัยา ถนนพทัยาใต้ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260                            

26 โลตสัขอนแกน่   

356 หมูท่ี่ 3 อาคารเทสโก้ โลตสั ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแกน่ ถนนมิตรภาพ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000             

27 ตกึคอมขอนแก่น   

250/1 ห้องเลขที่ 3อาร์145-146 ชัน้ที่3 ศนูย์การค้า ตกึคอม โฆษะ  ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

28 บิ๊กซีราชบรีุ   

534 หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์108 ชัน้ที่จี-ไอเอ็น ตําบลโคกหม้อ อําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 70000                                            

29 โลตสัพทัยาใต้   

408/2 หมูท่ี่ 12 อาคารเทสโก้ โลตสั สาขาพทัยาใต้ ถนนสขุมุวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260                                    

30 เซ็นทรัลพระราม3    

79 ห้องเลขที่ 319/1 ชัน้3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม3 ถนนสาธปุระดษิฐ์  แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
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10120       

31 เซ็นทรัลพระราม2   

160 ห้องเลขที่ 210 ชัน้2 อาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม2 ถนนพระรามที่2 แขวงแสมคํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

32 โลตสัลพบรีุ   

111 หมูท่ี่ 3 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้โลตสัสาขาลพบรีุ อินน์ พลาซา่ ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 15000                                

33 โลตสัคลอง7   

41/12 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้า เทสโก้โลตสั สาขารังสติคลอง 7 ตําบลลําผกักดู อําเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12110                                            

34 บิ๊กซีลําพนู   

200 หมูท่ี4่ ห้องเลขที่จีซีอาร์1123 อาคารศนูย์การค้า บิ๊กซ ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลําพนู ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู   

51000                                   

35 บิ๊กซีเชียงใหม่   

2 หมูท่ี่ 3 ห้องเลขที2่ซีอาร์003 อาคารศนูย์การค้า บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร สาขาเชียงใหม ่ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม ่

50000                         

36 เจียง-ฟิวเจอร์ พลาซา่ หนองคาย   

304 ห้องเลขที่บ-ี22 ห้างสรรพสินค้าเจียง-ฟิวเจอร์ พลาซา่  หมูท่ี่ 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธ์ิชยั อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 43000                                      

37 แปซิฟิคพาร์ค-ศรีราชา   

90 ห้องเลขที่ ท-ี306 ศนูย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ถนนสขุมุวทิ ตาํบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20110                                  

38 เดอะมอลล์โคราช     

1242/2 ห้องเลขที่ 3เอส-22 เอ,บี ชัน้ที่ 3 ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา 30000  

39 โลตสักระบี ่   

191 หมูท่ี่ 12 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้โลตสัสาขากระบี ่ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000                                                 

40 บิ๊กซีชลบรีุ   

49/1 หมูท่ี่ 3 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชัน้1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบรีุ ตาํบลห้วยกะปิ อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 

20130 

41 บิ๊กซีหางดง   

433/4 หมูท่ี7่ ห้องเลขที่ 2ซีอาร์210 ชัน้2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง  ตําบลแมเ่หียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จงัหวดัเชียงใหม ่50000  

42 บิ๊กซีบรีุรัมย์   

150 หมูท่ี7่ ห้องเลขที่ จีซีอาร์118  ชัน้1  อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบรีุรัมย์ ตําบลอีสาณ อําเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 

31000      

43 โลตสัศรีมหาโพธิ   

228 หมูท่ี่ 10 อาคารเทสโก้ โลตสั สาขาศรีมหาโพธิ ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140                                                  

44 บิ๊กซีสขุสวสัดิ ์   

94 หมูท่ี1่8 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 ชัน้2  อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสขุสวสัดิ์ ตาํบลบางพึง่ อําเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
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45 โลตสัสามชกุ   

820 หมูท่ี2่ อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั คุ้มคา่ สาขาสามชกุ ตําบลสามชกุ อําเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72130                                       

46 บิ๊กซีอบุลราชธานี   

92 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์108/2 ชัน้1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอบุลราชธานี ซอยธรรมวิถี4 ถนนธรรมวิถี ตําบลในเมือง           

อําเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 34000  

47 เซ็นทรัลภเูก็ต   

74,75 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต ห้องเลขที ่ไอที-08เอ ชัน้2ไอที หมูท่ี่5 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  83000    

48 โลตสัปากชอ่ง    

289 หมูท่ี1่8  ห้องเลขที่ บ1ี14 ชัน้จี อาคารเทสโก้โลตสัคุ้มคา่ สาขาปากชอ่ง ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา 30130  

49 โลตสักําแพงแสน   

9/2 หมูท่ี่7 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั คุ้มคา่สาขากําแพงแสน ตําบลทุง่กระพงัโหม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140                       

50 โลตสัศาลายา   

99/14 หมูท่ี1่ อาคารศนูย์การค้าเทสโก้โลตสั สาขาศาลายา ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110                                            

51 โรบินสนัจนัทบรีุ   

22/107 หมูท่ี7่ ห้องเลขที่บีเอฟ-บ0ี1/2 ชัน้บี ห้างสรรพสินค้า โรบินสนั สาขาจนัทบรีุ ตําบลจนัทนิมิต อําเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ  22000          

52 บิ๊กซีอยธุยา   

80 หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์204 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอยธุยา ตําบลบ้านกรด อําเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา13160  

53 บิ๊กซีรัชดาภิเษก   

125 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์205 ชัน้ที่ 2-ไอเอ็น อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400             

54 อยธุยาพาร์ค 2   

126 หมูท่ี่ 3 ห้องเลขที่ จีพี25-26 ชัน้1 อาคารศนูย์การค้าอยธุยาพาร์ค ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

13000   

55 แหลมทองระยอง        

554 ห้องเลขที่ เอฟเอส2-020 ชัน้ 2 อาคารแหลมทอง ช้อปปิง้พลาซา่ ระยอง ถนนสขุมุวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง 

21000   

56 มาบญุครอง 2   

444 ห้องเลขที่ พีแอลเอ 05 บี013000 ชัน้ 5 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330                     

57 โลตสับางกะปิ   

3109 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาบางกะปิ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240                                         

58 โลตสัเพชรบรูณ์   

929 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขาเพชรบรูณ์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 6700 

59 บิ๊กซีบางนา   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 40 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

111 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์206/1 ชัน้ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

60 บิ๊กซีขอนแก่น   

290/1 หมูท่ี่ 17 ห้องเลขที่ จีซีอาร์110/1 ชัน้จีไอเอ็น อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 40000  

61 บิ๊กซีอดุรธานี   

415 หมูท่ี่ 3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชัน้ จี-ไอเอ็น อาคารศนูย์การค้าบิก๊ซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอดุรธานี  ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี  41000  

62 บิ๊กซีชยัภมิู   

99 หมูท่ี่ 1ห้องเลขที่ จีซีอาร์112 ชัน้ จี-ไอเอ็น อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชยัภมิู ตําบลบุง่คล้า อําเภอเมืองชยัภมิู จงัหวดัชยัภมิู 

36000 

63 บิ๊กซีบ้านโป่ง   

58 หมูท่ี่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์119 ชัน้ที่ จี-ไอเอ็น อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง ตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโป่ง           

จงัหวดัราชบรีุ 70110 

64 บิ๊กซีกระบี ่   

349 หมูท่ี่ 11 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์203 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่ ตาํบลกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 

81000  

65 อิมพีเรียลบางพล ี   

201/ข หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที่ 12 อาคารศนูย์การค้าเยส บางพล ีตําบางเสาธง ก่ิงอําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540                                      

66 บิ๊กซีสโุขทยั   

68 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสโุขทยั ตาํบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสโุขทยั จงัหวดัสโุขทยั  64000 

67 เดอะมอลล์บางแค   

275 ห้องเลขที่ จีแอส-แอล3เอ หมูท่ี่ 1 ชัน้ จี อาคารศนูย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  10160 

68 บิ๊กซีเพชรบรูณ์   

939 หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบรูณ์ ตําบลสะเดยีง อําเภอเมืองเพชรบรูณ์           

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000  

69 โลตสัระนอง   

25/15 หมูท่ี่ 1  อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาระนอง ตําบลบางริน้ อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 

70 บิ๊กซีอ้อมใหญ่   

17/17 หมูท่ี่ 8 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์213 ชัน้ที่ 2 อาคารบิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73160 

71 บิ๊กซีรังสิตคลองหก   

158/17 หมู ่4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิตคลอง 6 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบรีุ              

จงัหวดัปทมุธานี 12110 

72 บิ๊กซีสระแก้ว   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 41 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

352 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว ถนนสวุรรณศร ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว          

จงัหวดัสระแก้ว 27000 

73 บิ๊กซียโสธร   

323 หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์109 ชัน้ที่ 1อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ตาํบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร 35000 

74 โลตสัจนัทบรีุ   

25/4 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาจนัทบรีุ ถนนพระยาตรัง ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 

75 โลตสัอยธุยา   

126/1 หมูท่ี่ 3 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขาอยธุยา ถนนสายเอเชีย ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 13000 

76 บิ๊กซีฉะเชิงเทรา   

28/73 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชัน้ที่ จี อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา ถนนศรีโสธรตดัใหม ่ตําบลหน้าเมือง                           

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000  

77 ไอทีเจียงหนองคาย   

305 หมูท่ี่ 10 ห้องเลขที่ ไอ-11 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเจียงรีเทลแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์จํากดั ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธ์ิชยั อําเภอเมือง

หนองคาย  จงัหวดัหนองคาย 43000 

78 เดอะมอลล์บางกะปิ   

3522 ห้องเลขที่ จีเอส-ซี19 ชัน้จี อาคารห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240  

79 บิ๊กซีวารินชําราบ   

322 หมูท่ี่ 8 ห้องเลขที่จีซีอาร์109/110 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชําราบ ตําบลแสนสขุ อําเภอวารินชําราบ          

จงัหวดัอบุลราชธานี 34190 

80 บิ๊กซีมหาสารคาม   

238/1 หมูท่ี่ 11 ห้องเลขที่จีซีอาร์104/1 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์ การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคราม  ตําบลเกิง้  อําเภอเมืองมหาสาร

คราม จงัหวดัมหาสารคราม 44000 

81 เซ็นทรัลบางนา   

587 ,589 หมูท่ี่ 12 ห้องเลขที่ 521/2 ชัน้ที่ 5 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

82 บิ๊กซีสกลนคร   

1594/16 ห้องเลขที่จีซีอาร์109 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้า บิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ถนนรอบเมือง  ตําบลธาตเุชิงชมุ                  

อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 

83 บิ๊กซีภเูก็ต   

72 หมูท่ี่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์128-129  ชัน้ จีอาคารศนูย์กรค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภเูก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต         

83000 

84 เซ็นทรัลแจ้งวฒันะ   

99/9 หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่ 434 ชัน้ที่ 4 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวฒันะ ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 42 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

85 ฮาเบอร์มอลล์   

4/222 หมูท่ี่ 10 ห้องเลขที3่259,3260 ชัน้ที่ 3อาคารศนูย์การค้า ฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบงั ถนนสขุมุวิท ตาํบลทุง่สขุลา อําเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบรีุ 20110 

86 เซ็นทรัลพลาซาพทัยาบีช   

333/99 หมูท่ี่ 9 ห้องเลขที่ 303/5 ชัน้ที่ 3อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พทัยาบีช ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150 

87 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   

94 ห้องเลขที่ 3ไอทีเอส066,069 ชัน้ที่ 3  อาคารศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบรีุ จงัหวดั

ปทมุธานี 12110 

88 แฟชัน่ไอส์แลนด์   

587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3063 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

10230 

89 บิ๊กซีศรีสะเกษ   

29/49 หมูท่ี่ 11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์117 ชัน้ที่ 1อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  

จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 

90 เซ็นทรัลชลบรีุ   

55/88,89,91 หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที่ 206 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ  ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 22000 

91 เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์   

562,566  ห้องเลขที2่04/3 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ  อําเภอเมืองนนทบรีุ         

จงัหวดันนทบรีุ 11000 

92 โลตสัปทมุธานี   

21/49 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทมุธานี ถนนปทมุ-สามโคก ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธานี 12000 

93 บิ๊กซีนครสวรรค์   

320/10 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์ เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ ห้องเลขที่ 2ซีอาร์217 ชัน้ 2 ถนนสวรรค์วิถี  ตําบลปากนํา้โพ                         

อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

94 บิ๊กซีหาดใหญ่ 2   

677 ห้องเลขที่ เอฟ1/18 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่2 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่      

จงัหวดัสงขลา 90110 

95 พาราไดซ์   

61 อาคารศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้องเลขที่ 2ซี038บี ชัน้ที ่2 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

10250 

96 เซ็นทรัลขอนแก่น   

99 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 318 ชัน้ที่ 3 ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

40000 

97 แหลมทอง บางแสน   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 43 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

278/2 ห้องเลขที่ 2เอส09/1 ชัน้ที่ 2 อาคาร ศนูย์การค้าแหลมทอง สาขาบางแสน ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสขุ อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดั

ชลบรีุ 20130 

98 บิ๊กซีมหาชยั   

79 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชยั ห้องเลขที่ 2ซีอาร์207 ชัน้ที่ 2 หมูท่ี่ 8 ตําบลทา่ทราย อําเภอเมืองสมทุรสาคร                   

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

99 หวัหินมาร์เก็ตวิลเลจ   

234/1 ห้องเลขที่ เอส338 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้า หวัหินมาร์เก็ต วิลเลจ ตําบลหวัหิน อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

100 บิ๊กซีสระบรีุ   

57/5 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระบรีุ ห้องเลขที่ จีซีอาร์109 ชัน้ที่ 1 ถนนสดุบรรทดั ตําบลปากเพียว อําเภอเมืองสระบรีุ 

จงัหวดัสระบรีุ 18000 

101 สขุอนนัต์ปาร์ค   

179/5 อาคารศนูย์การค้าสขุอนนัต์ ปาร์ค  ห้องเลขที่ พีแซด22-016 ชัน้ที่ 2 ถนนสดุบรรทดั ตําบลปากเพียว อําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 

18000 

102 โลตสัชมุพร   

195 หมูท่ี่ 3 ห้องเลขที่ 207อาคารศนูย์การค้า เทสโก้ โลตสั สาขาชมุพร ชัน้ที่ 2 ตําบลวงัไผ ่ อําเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 86000 

103 บิ๊กซีอํานาจเจริญ   

477 หมูท่ี่ 7 ห้องเลขที่จีซีอาร์ 111/1 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอํานาจเจริญ ตําบลบุง่ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  

จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000 

104 โลตสักระทุม่แบน   

329 หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที่ 125 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัคุม่คา่ สาขากระทุม่แบน ตาํบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดั

สมทุรสาคร74100 

105 โรบินสนัตรัง   

138 ห้องเลขที่ 2 เอฟ-บี-205 ชัน้ที่ 2 เอฟอาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาตรัง ถนนพทัลงุ ตําบลทบัเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 

92000 

106 โลตสัเลย   

99 หมูท่ี่ 8 ห้องเลขที่ 122 ชัน้ที่ 1 อาคารห้างเทสโก้ โลตสั คุ้มคา่ สาขาเลย ตาํบลนาอาน  อําเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 

107 สหไทยพลาซา่ทุง่สง   

389 หมูท่ี่ 2  ชัน้ที่ 3 ห้องเลขที่ เค3-07 อาคารห้างสหไทยพลาซา่ ทุง่สง ตําบลชะมาย อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80110 

108 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บรีุ   

910 อาคารห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาสิงห์บรีุ ถนนขนุสรรค์ ตําบลบางพทุรา อําเภอเมืองสิงห์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ  16000 

109 บิ๊กซีกําแพงเพชร    

613/1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์143 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขากําแพงเพชร ถนนเจริญสขุ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จงัหวดักําแพงเพชร 62000  

110 สริุนทร์พลาซา่   

101 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้า สริุนทร์ พลาซา่ ถนนหนองดมุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสริุนทร์ จงัหวดัสริุนทร์ 32000 
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

111 โลตสัชมุแพ   

888 หมูท่ี่ 4  อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาชมุแพ ชัน้ที่ 1 ตําบลชมุแพ อําเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 40290 

112 เซ็นทรัลเชียงราย   

184 หมูท่ี่ 25 ห้องเลขที่ 149 ชัน้ที่ 1อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาเชียงราย แขวงรอบเวียง เขตเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000        

113 บิ๊กซีหาดใหญ่   

111/19 หมูท่ี่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์203 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ แขวงคลองแห เขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90110  

114 โลตสักาฬสนิธุ์   

99/11 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขากาฬสินธุ์ ถนนบายพาสสงเปลือย ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

46000  

115 โลตสัตราด   

1134 หมู ่1 ห้องเลขที่ 121 ชัน้ 1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาตราด ตําบลวงักระแจะ อําเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 23000 

116 บิ๊กซีตาก   

18/3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชัน้ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก ถนนพหลโยธิน ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 

63000 

117 บิ๊กซีหลม่สกั   

70 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116-117 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูยค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหลม่สกั ถนนสามคัคีชยั ตาํบลหลม่สกั อําเภอหลม่สกั               

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110 

118 เซ็นทรัลพิษณโุลก   

9/99 หมูท่ี่ 5 ห้องเลขที่ 256 ชัน้ 2  อาคาร  ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก ตําบลพลายชมุพล อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 

65000 

119 เดอะวอล์ดราชพฤกษ์   

189 หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่ 125/เอ ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเดอะวอล์ค สาขาราชพฤาษ์ ตําบลบางขนุกอง อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130 

120 โลตสัถลาง   

303 หมูท่ี่ 1 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้า เทสโก้  โลตสัซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถลาง ตําบลเทพกษัตรี อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 83110 

121 ฟอร์จนูทาวน์   

5 ห้องเลขที่ 015-017 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

122 โลตสัขอนแกน่ 2   

709 หมูท่ี่ 3 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาขอนแก่น 2 ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

123 โรบินสนันครศรีธรรมราช   

89/201 ห้องเลขที่ 316 ชัน้ที่ 2เอฟ อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขานครศรีธรรมราช ถนนพฒันาการคขูวาง ตาํบลคลงั อําเภอเมือง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000  

124 เซ็นทรัลพระราม 9   

9/8 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

125 บิ๊กซีจนัทบรีุ   
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

1012 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์214 ชัน้ที่2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจนัทรบรีุ ถนนทา่แฉบล ตาํบลตลาด อําเภอเมืองจนัทบรีุ 

จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 

126 โลตสัทา่ยาง   

777 หมูท่ี1่ อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาทา่ยาง อําเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ 76130 

127 ตกึคอมชลบรีุ   

97/233 ห้องเลขที่ 2อาร์136-138 ชัน้ที่ 2อาคารตกึคอม สาชาชลบรีุ หมูท่ี่ 1 ตาํบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 20000 

128 โลตสัปราจีนบรีุ   

15/1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาปราจีนบรีุ ชัน้ที่ 1 หมูท่ี่ 4 ตําบลบางบริบรูณ์ อําเภอเมืองปราจีนบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000 

129 โรบินสนัสพุรรณบรีุ   

449 ห้องเลขที่ 2เอฟ-บ-ี224/2 ชัน้ที่ 2เอฟอาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสพุรรณบรีุ หมูท่ี่ 5 ตําบลทา่ระหดั อําเภอเมืองสพุรรณบรีุ  

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000 

130 มาร์คโฟร์แพร่   

416 ห้องเลขที่ ไอที44 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้ามาร์คโฟร์ พลาซา่ แพร์ หมูท่ี่ 9 ถนนภเูก็ต ตําบลนาจกัร อําเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 54000 

131 เซ็นทรัลรามอินทรา   

109/10 ห้องเลขที่ 310/1 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา หมูท่ี่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 

132 เซ็นทรัลอดุรธานี   

277/1-3,271/5ห้องเลขที่ 214/2 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี ถนนประจกัษ์ศิลปาคม ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง  

จงัหวดัอดุรธานี 41000  

133 โลตสับ้านบงึ   

64 ห้องเลขที่ 120 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาบ้านบงึ ถนนบ้านบงึ-บ้านคา่ย ตําบลบ้านบงึ อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ  

20170 

134 บิ๊กซีสรุาษฎร์ธานี   

130 หมทูี่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาสรุาษฎร์ธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  84000 

135 บิ๊กซีเลย   

114 หมูท่ี่ 9 อาคารบิ๊กซี สาขาเลย ตํา บลนาอาน อําเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 

136 บิ๊กซีปลวกแดง   

888 หมูท่ี่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาปลวกแดงตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

137 บิ๊กซีสตลู   

959 หมูท่ี่ 7 อาคารบิ๊กซี สาขาสตลู ตําบลคลองขดุ อําเภอเมืองสตลู จงัหวดัสตลู 91000 

138 บิ๊กซีมกุดาหาร   

77/11 อาคารบิ๊กซี สาขามกุดาหาร ถนนชยางกรู ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49000 

139 ซีคอนบางแค   

607 อาคารศนูย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

140 เซ็นทรัลสรุาษฎร์ธานี   
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

88 หมูท่ี่ 10 อาคารเซ็นทรัลพลาซาสรุาษฎร์ธานี ตาํบลวดัประดู ่อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  84000 

141 โลตสัสะเดา   

45/8 อาคารเทสโก้โลตสั  สาขาสะเดา ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 90120 

142 เมกาบางนา2   

39 หมูท่ี่ 6 อาคารเมกา บางนา ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

143 เดอะมอลล์ทา่พระ2   

99 อาคารเดอะมอลล์ ทา่พระ ถนนรัชดาภิเษก(ตากสิน-ทา่พระ) แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

144 เซ็นทรัลลําปาง   

319 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง ถนนไฮเวย์-ลําปาง-งาว ตําบลสวนดอก อําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง 52100 

145 ไดอาน่าคอมเพล็กซ์หาดใหญ่   

55/3 อาคารไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ถนนศรีภวูนารถ ตาํบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90440 

146 โลตสัหนองบวัลําภ ู   

36 ห้องเลขที่ 5109PG19 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาหนองบวัลําภ ูหมูท่ี่ 2 ตําบลลาํภ ูอําเภอเมืองหนองบวัลําภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู 39000 

147 เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม   

76/1-7 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44000 

148 โลตสัเสริมไทย   

76/2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขามหาสารคามถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44000 

149 บิ๊กซีนครสวรรค์ 2   

610/9 หมูท่ี่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขานครสวรรค์2 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์  60000 

150 โลตสัพิษณโุลก2   

444 หมูท่ี่ 6 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาพิษณโุลก 2 ตําบลทา่ทอง อําเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก  65000 

151 โลตสัแมส่อด   

17 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาแมส่อด ถนนสายเอเซีย ตําบลแมส่อด อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 63110 

152 โลตสัอตุรดิตถ์   

2 อาคารเทสโก้ โลตสั สาขาอตุรดิตถ์ ถนนศรชาววงั ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 

153 บิ๊กซีร้อยเอ็ด   

320 หมูท่ี่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 

154 สหไทยพลาซา่ นครศรีธรรมราช   

1392 อาคารสหไทยพลาซา่ นครศรีธรรมราชถนนศรีปราชญ์ ตําบลทา่วงั อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

155 โรบินสนักาญจนบรีุ   

110 หมูท่ี่ 9 อาคารโรบินสนั สาขากาญจนบรีุ ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ 71000 

156 แลนด์มาร์ค ตกึคอม อดุรธานี   

71/29 ห้องเลขที่ 2อาร์22-23 ชัน้ที่ 2 อาคารแลนด์มาร์ค ตกึคอม อดุรธานี ถนนอดุรดษุฎี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

41000 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 47 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

157 ซีคอน ศรีนครินทร์   

55 อาคารซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250                                  

158 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 2   

30/39-50,639 หมูท่ี่ 2 อาคารเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

159 เซ็นทรัลอบุลราชธานี   

311 หมูท่ี่ 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาอบุลราชธานี ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี  43000 

160 บิ๊กซีอา่งทอง   

24 อาคารบิ๊กซี สาขาอา่งทอง ถนนโพธ์ิ พระยา-ทา่เรือ ตาํบลโพสะ อําเภอเมืองอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 14000                               

161 พรอมเมนาดา   

192-193 ห้องเลขที่ เอล2-39 ชัน้ที่ 2หมูท่ี่ 2 อาคารพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม ่ตําบลทา่ศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 

50000 

162 โรบินสนัสกล   

88/8 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสกลนคร ถนนนิตโย ตําบลธาตเุชิงชมุ อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 47000 

163 แฮปปีพ้ลาซา่พิจิตร   

39/157-158 อาคารศนูย์การค้าแฮปปีพ้ลาซา่ พิจิตร ถนนสระหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร  66000 

164 บิ๊กซีสมทุรสงคราม   

2/19 หมูท่ี่ 1 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร็ สาขาสมทุรสงคราม ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 

75000 

165 บิ๊กซีกาฬสินธุ์   

101/2 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์ เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 46000 

166 บิ๊กซีสพุรรณบรีุ   

140/20 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสพุรรณบรีุ ถนนมาลยัแมน ตําบลรัว้ใหญ่ อําเภอเมืองสพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72000  

167 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2   

94 อาคารศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130 

168 ทวีกิจบรีุรัมย์   

274 หมูท่ี่ 8 อาคารศนูย์การค้าทวีกิจ ซปูเปอร์  เซ็นเตอร์ บรีุรัมย์ ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์  31000                        

169 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์    

444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10330 

170 โรบินสนัสระบรีุ   

99 หมูท่ี่ 7 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั สาขาสระบรีุ ตําบลตลิ่งชนั อําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 18000 

171 เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่   

55/5 หมูท่ี่ 5 อาคารศนูย์การค้าเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม ่ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม ่50300 

172 โลตสัสงขลา   

64 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขาสงขลา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

173 บิ๊กซีตรัง   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 48 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

102/2 อาคารบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ถนนรัษฎา ตําบลทบัเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000                                      

174 โรบินสนัสริุนทร์   

338 หมูท่ี่ 16 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสริุนทร์ ตําบลสลกัได อําเภอเมืองสริุนทร์ จงัหวดัสริุนทร์  32000 

175 เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่   

1518 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

176 คลงัพลาซา่จอมสรุางค์   

24 ห้องเลขที่ 4-16 ชัน้ที่ 4 อาคารศนูย์การค้าคลงัพลาซา่ จอมสรุางค์นครราชสีมา ถนนจอมสรุางค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา  

จงัหวดันครราชสีมา 30000 

177 บิ๊กซีกาญจนบรีุ   

786/8 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบรีุ ถนนแสงชโูตเหนือ ตําบลทา่มะขาม  อําเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ 

71000 

178 เซ็นทรัลเฟสติวลัสมยุ   

209 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั  สมยุ หมูท่ี่ 2 ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84320 

179 ไอทีพลาซา่สําโรง   

999 หมูท่ี่ 1 อาคารไอทีพลาซา่ สาขาสาํโรงถนนสขุมุวิท ตําบลสาํโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

180 บิ๊กซีศรีมหาโพธิ   

618 หมูท่ี่ 7 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

181 สยามสแควร์วนั   

388 อาคารสยามสแควร์วนั ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

182 เทสโก้โลตสันครนายก   

ข1-150 อาคารศนูย์การค้า เทสโก้ โลตสั สาขาศาลายา ถนนบ้านใหญ่ ตําบลนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 26000 

183 เซ็นทรัลศาลายา   

99/19 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมูท่ี่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210                       

184 โรบินสนัฉะเชิงเทรา   

910 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาฉะเชิงเทรา ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24000 

185 โรบินสนัร้อยเอ็ด   

137 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาร้อยเอ็ด หมูท่ี่ 3 ตําบลดงลาน อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 

186 โรบินสนัสมทุรปราการ   

789 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาสมทุรปราการ หมูท่ี่ 2 ตําบลท้ายบ้านใหม ่อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

187 โรบินสนัปราจีนบรีุ   

72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาปราจีนบรีุ หมู ่3 ตําบลบางบริบรูณ์ อําเภอเมืองปราจีนบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  25000 

188 บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ หนองคาย   

89 ห้องเขที่ จีซีอาร์106 อาคารเอ็มเอ็ม เมกา มาเก็ต สาขาหนองคาย หมู ่5 ตาํบลโพธ์ิชยั อําเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 

189 โรบินสนัมกุดาหาร   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 49 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั สาขามกุดาหาร ถนนชยางกรู ข. ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร  49000 

190 มาร์เก็ต วิลเลจ สวุรรณภมิู   

99/29 ห้องเลขที่อาร์153 ชัน้ที่1 อาคารศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สวุรรณภมิู หมู ่1 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

10540 

191 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง   

99,99/1 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาระยอง ถนนบางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 

192 เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่   

199,199/1,199/2  เซ็นทรัล เวสท์เกต บางใหญ่ หมู ่6 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 

193 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์    

55 ห้องเลขที1่064 ชัน้ที่1 อาคารศนูย์การค้า ซคึอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

194 โรบินสนั บรีุรัมย์    

125 ห้องเลขที่ไอที20 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั บรีุรัมย์ หมู ่6 ตําบลกระสงั อําเภอเมืองบรีรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 

195 โรบินสนั ศรีสมาน   

99 ห้องเลขที่ไอท0ี3 ชัน้ที่2 อาคารศนุย์การค้าโรบินสนัศรีสมาน ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

196 เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์   

69,69/1,69/2 ห้องเลขที่243/1 ชัน้ที่2 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์ วิลล์ ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

197 โรบินสนั แมส่อด    

99/115 ห้องเลขที่ ไอที07 ชัน้ที่ 2เอฟ อาคารศนูย์การค้าโรบินสนั แมส่อด ถนนสายเอเชีย ตําบลแมส่อด อําเภอเม่สอด จงัหวดัตาก  63110 

198 เซ็นทรัลป่ินเกล้า   

7/222 ห้องเลขที3่35 ชัน้ที่3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ป่ินเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 10700  

199 บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ อรัญประเทศ   

189 ห้องเลขที่ จีซีอาร์123  หมู ่7  ศนูย์การค้าเอ็ม เอ็ม เมกา มาร์เก็ต อรัญประเทศ ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 27120 

200 ฮาร์เบอร์พทัยา    

190/25 หมู9่ ห้องเลขที ่2อาร์06, 2อาร์07 ศนูย์การค้าฮาร์เบอร์พทัยา ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150 

201 บิ๊กซีบางพล ี   

89 หมู ่9 ห้องเลขที2่27 ชัน้ที่2 ศนูย์การค้าบิ๊กซี บางพล ีถนนเทพารักษ์กิโลเมตร 13 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

10540  

202 ภเูก็ตจงัซีลอน    

175 ศนูย์การค้าจงัซีลอนภเูก็ต ถนนราษฎร์อทุิศ 200 ปี ตําบลป่าตอง อําเภอกระทู้  จงัหวดัภเูก็ต 83150 

203 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3   

94 ห้องเลขที่ พีแอลแซด.2.เอสเฮสพี035เอ ชัน้ที่2 ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบรีุ จงัหวดั

ปทมุธานี 12130 

204 บิ๊กซี นครพนม   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 50 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ชัน้ที่จี อาคารบิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ นครพนม ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตําบลหนองญาต ิอําเภอเมืองนครพนม  

จงัหวดันครพนม 48000 

205 เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช    

8,9/8 หมู ่7 ห้องเลขที่ 209/1-209/2 อาคารเซ็นทรัลพลาซา่ นครศรีธรรมราช ตําบลนาสาร อําเภอพระพรม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

206 ซีเค พลาซา่ ปลวกแดง     

888 หมูท่ี่ 1 ห้องเลขที1่,2 ชัน้ที่2เฟส2 อาคารซีเค พลสซา่ ปลวกแดง ตาํบลปลวกแดง  อําเภอปลวกแดง  จงัหวดัระยอง  21140 

207 บลพูอร์ต หวัหิน รีสอร์ท มอลล์   

8/89 ห้องเลขที่ 320 ชัน้ที่ 3 อาคารบลพูอร์ตหวัหิน รีสอร์ท มอลล์ ซอยหมูบ้่านหนองแก ตําบลหนองแก อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

77110 

208 เทอมินอล21โคราช    

99 ห้องเลขที่ 3021 ชัน้ที่แลอ3 อาคารเทอมินอล21 โคราช ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาํบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  

30000 

209 โรบินสนั ลพบรีุ   

555/5 หมูท่ี4่ ห้องเลขที่ 210 ชัน้ที่ 2เอฟ อาคารโรบินสนั สาขาลพบรีุ ตาํบลกกโก อําเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 15000 

210 โลตสัสรุาษฎร์ธานี     

9/1 หมูท่ี่3 ห้องเลขที่ 013ท2ี032 ชัน้ที่3 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000 

211 เซ็นทรัลพทัยา   

78/54 หมูท่ี9่ ห้องเลขที่ 230 ชัน้ที่2 ถนนพทัยาสาย2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260 

212 โรบินสนั เพชรบรีุ    

162 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาเพชรบรีุ ชัน้ที่ 2เอฟ ห้องเลขที่ อาร์อาร์-214 หมูท่ี่ 1 ตําบลสมอเพลือ อําเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 

76000 

213 เซ็นทรัลนครราชสีมา    

990,998 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ห้องเลขที่ 244 ชัน้ที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตาํบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา  

จงัหวดันครราชสีมา 30000 

214 เซ็นทรัลมหาชยั    

98 อาหารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่ มหาชยั ชัน้ที่ 2 ห้องเลขที่ 233 หมูท่ี่ 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74110 

215 โรบินสนักําแพงเพชร    

651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั สาขากําแพงเพชร ชัน้ที่ 2เอฟ ห้องเลขที่ 204 ถนนเจริญสขุ ตาํบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

จงัหวดักําแพงเพชร 62000 

 

BIG Camera Galleria   

1 เซ็นทรัลลาดพร้าว     

1697 ห้องเลขที่ 335 ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

2 เซ็นทรัลเวิลด์     

4, 4/2, 4/4 อาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ417 ชัน้ 4 ถนนราชดําริห์ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 51 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

3 เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่    

99 หมูท่ี่ 4 อาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ตําบลฟา้ฮา่ม อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

4 เอ็มควอเทียร์      

689 อาคารศนูย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

5 สยามดีสคฟัเวอร่ี     

989 ห้องเลขที2่06 ชัน้ที่ 2 อาคารสยามดีสคฟัเวอร่ี ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

6 สยามพารากอน    

991 อาคารศนูย์การค้าสยามพารากอน ห้องเลขที่ 2-02 ชัน้ที่ 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

Wonder Photo Shop   

1 เซ็นทรัลเวิลด์    

4,4/2,4/4 ห้องเลขที่ เอ420 ชัน้ที่ 4 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ ถนนราชดําริห์ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2 เซ็นทรัล อีสต์วีลล์    

69,69/1,69/2 ห้องเลขที่243/2 ชัน้ที่2 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10230 

3 แฟชัน่ไอส์แลนด์    

587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3064 บี ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

10230 

4 เดอะมอลล์บางกะปิ     

3522 อาคารศนูย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้องเลขที่ 2เอส-ซี8ซี ชัน้ที่ 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

5 เซ็นทรัลนครราชสีมา     

990,998 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ห้องเลขที่ 245 ชัน้ที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา 30000 

6 เซ็นทรัลมหาชยั    

98 อาหารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่ มหาชยั ชัน้ที่ 2 ห้องเลขที่ เค206,เค207 หมูท่ี่ 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

74110 

 

 BIG MOBILE   

1 โลตสัประจวบคีรีขนัธ์         

51/12 ชัน้ที่ 1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาประจวบคีรีขนัธ์ ถนนเพชรเกษม ตําบลเกาะหลกั อําเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์                     

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000  

2 โลตสัแกลง   

279/1 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาแกลง ถนนสขุมุวิท ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 

3 ทวีกิจบรีุรัมย์   

274 หมูท่ี่ 8 อาคารศนูย์การค้าทวีกิจ ซปูเปอร์ เซ็นเตอร์บรีุรัมย์ ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 

4 บิ๊กซีศรีนครินทร์   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 52 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

425 หมูท่ี่ 5 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมทุรปราการ  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  

5 มาร์คโฟร์แพร่   

416 หมูท่ี่ 9 อาคารศนูย์การค้ามาร์คโฟร์พลาซา่ แพร่ ถนนภเูก็ต ตําบลนาจกัร อําเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 54000 

6 โลตสัสงขลา   

เลขที่ 64 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขาสงขลา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

7 โลตสัฉลอง   

21/10 หมูท่ี่ 7 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสัสาขาฉลอง ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  83000 

8 โลตสัโรจนะ   

101 หมูท่ี่ 3 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขาโรจนะ ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 

9 อยธุยาซิตีพ้าร์ค    

126 หมูท่ี่ 3 อาคารศนูย์การค้าอยธุยาซิตีพ้าร์ค  ถนนสายเอเซีย ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  13000 

10 คลงัพลาซา่จอมสรุางค์นครราชสีมา   

24 ห้องเลขที่ 4-15 ชัน้ที่ 4 อาคารศนูย์การค้าคลงัพลาซา่ จอมสรุางค์นครราชสีมา ถนนจอมสรุางค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา 30000 

11 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต   

2,252-252/1 ห้องเลขที่ 375 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ถนนมหิดลและถนนววัลาย ตําบลหายยา  

อําเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

12 เซ็นทรัลขอนแก่น   

99 ห้องเลขที่ 317 ชัน้ที่ 3 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ถนนศรีจนัทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

13 บิ๊กซีศรีมหาโพธิ   

618 หมูท่ี่ 7 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 

14 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม   

76/1-7 ห้องเลขที่ ที16 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้าเสริมไทย คอมเพล็กซ์ ถนนนครสวรรค์ ตาํบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม  

จงัหวดัมหาสารคาม 44000 

15 เซ็นทรัลศาลายา   

99/19 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมูท่ี่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210                       

16 ศรีพงษ์อตุรดิตถ์   

45/1-5 อาคารศนูย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อตุรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตําบลทา่อิฐ อําเภอเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 

17 โรบินสนัร้อยเอ็ด   

137 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาร้อยเอ็ด หมูท่ี่ 3 ตําบลดงลาน อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000 

18 โรบินสนัปราจีนบรีุ   

72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาปราจีนบรีุ หมู ่3 ตําบลบางบริบรูณ์ อําเภอเมืองปราจีนบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25000 

19 โรบินสนัมกุดาหาร   

99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั สาขามกุดาหาร ถนนชยางกรู ข. ตําบลมกุดาหาร  อําเภอเมืองมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49000 
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20 เซ็นทรัลเชียงราย    

99/9  อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย หมู ่13 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000 

21 โรบินสนั สระบรีุ    

99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสระบรีุ หมู ่7 ตําบลตลิ่งชนั อําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 18000 

22 มาร์เก็ต วิลเลจ สวุรรณภมิู   

99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั สาขาสระบรีุ หมู ่7 ตําบลตลิ่งชนั อําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 18000 

23 โรบินสนั บรีุรัมย์    

125 ห้องเลขที่ไอที01 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสนั บรีุรัมย์ หมู ่6 ตําบลกระสงั อําเภอเมืองบรีรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 

24 โรบินสนั ศรีสมาน    

99 ห้องเลขที่ไอท0ี1 ชัน้ที่2 อาคารศนุย์การค้าโรบินสนัศรีสมาน ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

25 โรบินสนั ลพบรีุ    

555/5 หมูท่ี4่ ห้องเลขที่ 220-221 ชัน้ที่ 2เอฟ อาคารโรบินสนั สาขาลพบรีุ ตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 15000 

26 เซ็นทรัล ชลบรีุ    

55/88-89,55/91 หมูท่ี่1 ห้องเลขที่ 232 ชัน้ที่2 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาชลบรีุ ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 20000 

27 แจม่ฟา้ ลําพนู    

179/1 หมูท่ี5่ ห้องเลขที่ อาร์.101เอ ชัน้ที่1 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู 51000 

28 เซ็นทรัลพลาซาพระราม2    

160 ห้องเลขที่ เค203 ชัน้ที่ 2 อาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

10150 

29 โลตสันครพนม    

335/2 อาคารเทสโก้โลตสั นครพนม ถนนนิตโย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 48000 

30 บิ๊กซีนครพนม    

9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122/1 ชัน้ใต้ดิน อาคารศนูย์การค้า บิ๊กซีซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตําบลหนองญาต ิ 

อําเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 48000 

30 โรบินสนั เพชรบรีุ    

162 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาเพชรบรีุ ชัน้ที่ 2F ห้องเลขที่ RR-227 หมูท่ี่ 1 ตําบลสมอเพลือ อําเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 76000 

32 หวัหินมาร์เก็ตวิลเลจ    

234/1 อาคารสนูย์การค้าหวัหินมาร์เก็ต วิลเลจ ชัน้ที่ 3 ห้องเลขที่ เอส 331 ถนนเพชรเกษม ตําบลหวัหิน อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

77110 

33 เดอะมอลล์บางแค    

218 อาคารศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ชัน้ที่ 3 ห้องเลขที ่IT-PR01 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

10160 

34 เดอะมอลล์โคราช    

1242/2 ห้องเลขที่ 3เอฟ-07 ชัน้ที่ 3 ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสมีา ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา  

จงัหวดันครราชสีมา 30000  

35 โลตสันครชยัศรี     
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68/2 หมูท่ี่ 2 อาคารศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั สาขานครชยัศรี ตําบลทา่ตาํหนกั อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120                                     

36 เซ็นทรัลนครราชสีมา    

990,998 อาคารศนูย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 212/2 ชัน้ที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา 30000 

37 เซ็นทรัลมหาชยั    

98 อาหารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่ มหาชยั ชัน้ที่ 2 ห้องเลขที่ 221 หมูท่ี่ 4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  74110 

38 โรบินสนักําแพงเพชร    

651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั สาขากําแพงเพชร ชัน้ที่ 2เอฟ ถนนเจริญสขุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จงัหวดักําแพงเพชร 

62000 

39 บิ๊กซีนครปฐม    

754 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม ชัน้ที่ 1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์115 ถนนเพชรเกษม ตําบลห้วยจรเข้ อําเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 73000 

40 บิ๊กซี วงันํา้เย็น    

916 อาคารศย์ูการค้าบิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงันํา้เย็น ชัน้ จี ห้องเลขที่ จีซีอาร์102 หมูท่ี่ 1 ตําบลวงันํา้เย็น อําเภอวงันํา้เย็น จงัหวดัสระแก้ว 

27210 

41 สหไทยพลาซา่ทุง่สง     

389 อาคารสหไทยพลาซา่ ทุง่สง หมูท่ี่ 2 ห้องเลขที่บีเอฟ-04 อาคารห้างสหไทยพลาซา่ ทุง่สง ตําบลชะมาย อําเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

80110 

42 เซ็นทรัล พระราม 3    

79 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ชัน้ที่3 ห้องเลขที ่315 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

10120 

43 บิ๊กซี สโุขทยั    

68 อาคารศนูย์การค้าบิ๊กซี สโุขทยั หมู ่2 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสโุขทยั จงัหวดัสโุขทยั 64000 

  

AIS   

1 เซ็นทรัล มารีน่า พทัยา    

78/54 หมูท่ี9่ ห้องเลขที่ 225-226 ชัน้ที่2 ถนนพทัยาสาย2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20260 

2 โรบินสนั เพชรบรีุ    

162 อาคารห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั สาขาเพชรบรีุ ชัน้ที่ 2เอฟ ห้องเลขที่ อาร์อาร์-205 หมูท่ี่ 1 ตําบลสมอเพลือ อําเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 

76000 

 

SAMSUNG   

1 โรบินสนั แมส่อด    

99/115 ห้องเลขที ่218 ชัน้ที่ 2เอฟ อาคารศนูย์การค้าโรบินสนั แมส่อด ถนนสายเอเชีย ตําบลแมส่อด อําเภอเเมส่อด จงัหวดัตาก 63110 
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6.4 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

(1)  ผู้สอบบัญชี บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด   

อาคารเลครัชดา ชัน้ 33  193/136-137   ถ.รัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศัพท์     0  2264  0777 โทรสาร     0  2264  0789-90 

(2)  นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ชัน้ 14 Tower A  ถ.รัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

โทรศัพท์     0  20099999 โทรสาร     0  20099991 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการ และการกํากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ทนุจดทะเบียน : หุ้นสามญั 3,528,878,800 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ทนุชําระแล้ว : หุ้นสามญั 3,528,878,800 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ช่ือท่ีใช้ในการชือ้ขาย : BIG 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขท่ีแตกตา่งจากหุ้นสามญั

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียน  วนัท่ี 10 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระ

แล้ว 352,887,880 บาท  ประกอบด้วย 

ลําดับ ช่ือบุคคล / นิตบุิคคล จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ี 

จาํหน่ายแล้วทัง้หมด 

(1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 1,115,614,000 31.61 

(2) นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ 375,600,100 10.64 

(3) นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ 374,172,000 10.60 

(4) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 321,552,000 9.11 

(5) นางสาวณฐัพร เธียรกาญจนวงศ์ 87,591,600 2.48 

(6) นางสาวณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์ 87,591,600 2.48 

(7) นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 87,382,800 2.48 

1 รวมครอบครัว เธียรกาญจนวงศ์ 2,449,504,100 69.42 

2 นายปกรณ์ ธีรธํารง 57,764,468 1.64 

3 นางสาวกมลมาต ุตัง้กิจงามวงศ์ 46,719,600  1.32 

4 กองทนุสํารองเลีย้งชีพเค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ 

ซึง่จดทะเบียนแล้ว 41,340,300 1.17 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 29,222,499 0.83 

6 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET 

CORE EQ PORT 21,433,500 0.61 

7 นายกิตต ิฐาปนสกลุวงศ์ 20,000,000 0.57 

8 นายศภุโรจ  โรจน์วีระ 14,200,000 0.40 
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9 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 12,752,000 0.36 

10 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES 12,340,900 0.34 

11 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ 823,601,433 23.33 

 รวม 3,528,878,800 100.00 

 

 (2) กรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 โดยกรรมการเหล่านีเ้ป็นตวัแทนกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 60 

ช่ือ-นามสกุล ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น ตาํแหน่ง 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ครอบครัว ”เธียรกาญจนวงศ์” ประธานกรรมการ* 

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ ครอบครัว”เธียรกาญจนวงศ์” กรรมการ* 

3. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ครอบครัว “เธียรกาญจนวงศ์” กรรมการ* 

   

หมายเหต ุ: *เป็นกรรมการทีมี่อํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

 (3) ข้อจาํกัดหุ้นต่างด้าว 

 ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาตสิามารถถือหุ้น และมีช่ือปรากฏบนทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวน

หุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัปิดสมดุทะเบียน (วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560) โดยหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ท่ีประมาณ

ร้อยละ 1.15 ของจํานวนหุ้นท่ีได้จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

7.2) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สุทธิ ภายหลังการหกัเงินทุนสํารองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน 

แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน และการ

บริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัทฯจะต้องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักล่าว

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯเห็นสมควร ทัง้นี  ้มติของ

คณะกรรมการบริษัท ท่ีอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล  ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวตอ่ไป 
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  ประวัตกิารจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

 ประวตักิารจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558-2560  มีดงันี ้

 

รายละเอียด 2558 2559 2560 

มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้น (หน่วย : บาทตอ่หุ้น) - 0.061 0.072 0.073 

จํานวนเงินรวมท่ีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท) - 211.73 247.02 247.02 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ4 - 42% 59% 58% 

 

หมายเหตุ : 

1. เงินปันผลประจําปี 2559 จํานวน 0.06 บาท/หุ้น  จ่ายจากผลประกอบการประจําปี 2558  ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 

2559  โดยจ่ายเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2559  

2. เงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จํานวน 0.07 บาท/หุ้น  จ่ายจากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2559  จํานวน 0.07 บาท/หุ้น  

ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่4/2559  โดยจ่ายเงินสดปันผลเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559   

3.  เงินปันผลประจําปี 2560  จ่ายจากผลประกอบการงวดหกเดือนหลงัของปี 2559  จํานวน 0.07 บาท/หุ้น  ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือ     

หุ้นประจําปี 2560  โดยจ่ายเงินสดปันผลเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ คํานวณจากกําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัจากการหกัขาดทุนสะสมและทุนสํารอง

ต่างๆทัง้หมดแล้ว 

 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  ของกําไรสุทธิ  ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆทัง้

หมดแล้ว  เว้นแตจ่ะมีความจําเป็นหรือเหตอุนัควรท่ีไม่สามารถจ่ายได้  ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆมาพิจารณาประกอบ เช่น  

ฐานะทางการเงิน  สภาพคล่อง  การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 59 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

โครงสร้างองค์กร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)  

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร  สําหรับคณะกรรมการ

ชดุย่อยมีทัง้หมด 2 ชดุ  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  โดยรายละเอียดมีดงันี ้
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทา่นประกอบด้วย   

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น   

- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 4 ทา่น  (ร้อยละ  57.2 ของกรรมการทัง้คณะ) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

/การประชุมทัง้หมด 

(ภายหลังเข้ารับตาํแหน่ง) 

ปี 2559 ปี 2560 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ 4/4 4/5 

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 3/4 5/5 

3. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์* กรรมการ - 1/1 

4. นายอาทติย์ ชณุหชชัราชยั กรรมการ 4/4 5/5 
5. ดร.สวุทิย์ ธนียวนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 
6. ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3/4 5/5 
7. นางหฤทยั สขุย่ิง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 
 

หมายเหต ุ:  นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์* ไดร้ับแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่4/2560 เมื่อวนัที ่

11 กนัยายน 2560  แทนนายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  ทีล่าออก 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี อํ า น า จ ล ง น า ม คื อ  น า ย ช า ญ  เ ธี ย ร ก า ญ จ น ว ง ศ์  ห รื อ  น า ง ว ร ร ณ์ ก ม ล  เ ธี ย ร ก า ญ จ น ว ง ศ์  ห รื อ  

นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ หรือนายอาทิตย์ ชุณหชชัราชยั กรรมการ 2 ใน 4 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัเป็น 2 คนและประทบัตรา

สําคญัของบริษัทฯ 

 

กรรมการอิสระ 

 “กรรมการอิสระ”  หมายถงึ  กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเหน็ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยจะต้องเป็นผู้

ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือส่วนได้เสียตอ่ผลการดําเนินงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กรรมการอิสระมีจํานวน 3 ทา่น  ประกอบด้วย 

 (1) ดร.สวุทิย์ ธนียวนั 

 (2) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ 

 (3) นางหฤทยั สขุย่ิง 
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8.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชดุ  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  โดยรายละเอียดมีดงันี ้

 

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ลําดับ 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.สวุทิย์ ธนียวนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นางหฤทยั สขุย่ิง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

 

ลําดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 

3. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการบริหาร 

เลขานกุารบริษัท 

 

8.3 ผู้บริหาร  

ตามนิยามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560  ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 

3. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการบริหาร / เลขานกุารบริษัท 

4. นางสาวชุตมิา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

5. นายพรหมฤทธ์ิ วสิทุธิกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
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8.4 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์  2558 มีมตอินมุตัแิต่งตัง้นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์   

ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์         

มีคณุสมบตัขิองผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

1. ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 

2. ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตามให้นโยบาย ข้อบงัคับต่างๆของบริษัทฯ และ

ตดิตามให้มีการปฏิบตัติามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ 

3. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้

ดําเนินการให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท  

4. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิ

ตา่งๆ   

5. บนัทกึรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัติามมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผย

ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

7. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) ประวตักิารเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 

(3) หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(4) หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

(6) รายงานประจําปี (Annual Reports) 

(7) แบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ  

9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหาร พร้อมจัดส่งสําเนารายงานให้ประธาน

คณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน 

10. จดัให้มีการให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการการแตง่ตัง้ใหม่ 

11. ติดต่อและส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น และดแูลผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารบริษัทฯ 

อย่างสม่ําเสมอและครบถ้วน 

12. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

  (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560  มีมตอินมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560         

ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  โดยให้กําหนดคา่เบีย้ประชมุในอตัราดงันี ้

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 

1. ประธานกรรมการ 22,000 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 

3. กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 15,000 / 15,000 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2560 มีดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 

ค่าเบีย้

ประชุม 

(บาท) 

 

ค่าบาํเหน็จ

กรรมการ 

(บาท) 
รวม (บาท)    

คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ 4/5 - 85,500 - 85,500 

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 5/5 - 73,000 - 73,000 

3. นายอาทิตย์ ชณุหชชัราชยั กรรมการ 5/5 - 73,000 190,500 263,500 

4. ดร.สวุิทย์ ธนียวนั 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
5/5 4/4 

158,500 190,500 
349,000 

5. ศ.ดร.ภมิูฐาน รังคกลูนวุฒัน์ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 
5/5 4/4 

131,000 190,500 
321,500 

6. นางหฤทยั สขุยิ่ง 
กรรมการ

ตรวจสอบ 
5/5 4/4 

131,000 190,500 
321,500 

7. นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์*** กรรมการ 1/1 - 15,000 - 15,000 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 

1. นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์* กรรมการ 3/3 -  43,000 - 43,000 

2. นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์** กรรมการ 2/3 - 28,000 - 28,000 

รวม 5  4 738,000 762,000 1,500,000 

 

หมายเหตุ :  

*นายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที ่25 สิงหาคม 2560 

**นายชิตชยั  เธียรกาญจนวงศ์  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที ่25 สิงหาคม 2560 

***นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์  ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท  โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2560                     

แทนนายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์  ทีล่าออก 
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  (ข) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงนิ 

  -- ไม่มี – 

  

 (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 

 บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่าน

มา ซึง่สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) จาํนวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 6 48,886,000 5 47,132,000 

เงินสนบัสนนุกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ และ     
*เงินอ่ืนๆ 

 1,543,457  1,609,645 

รวม 6 50,429,457 5 48,741,645 

หมายเหต ุ: *เงินอ่ืนๆประกอบด้วยกองทนุประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนาและสวสัดิการอ่ืน 

  (ข) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงนิ 

 --  ไม่มี  -- 
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8.6 บุคลากร 

 รายละเอียดจํานวนพนกังานและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ระหวา่งปี 2559 -2560 มีดงันี ้

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญัหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา 

  ในระหวา่งปี 2559-2560 บริษัทฯได้วา่จ้างให้บริษัทท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์เข้ามาช่วยบริหารจดัการดแูล

พนกังานขายส่วนหนึง่ของบริษัทฯ ทัง้นีพ้นกังานท่ีอยู่ภายใต้การดแูลของบริษัทท่ีปรึกษาดงักล่าวได้ถูกรวมในตารางข้างต้นแล้ว 

 กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนกองทนุสํารองเลีย้งชีพเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 

ธนชาต จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทฯ ในระยะยาว 

 

จาํนวนพนักงาน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

พนกังานของบริษทัฯ   

แผนกทรัพยากรมนษุย์ 15 16 

แผนกบญัชี 19 18 

แผนกการเงิน 11 12 

แผนกบรรจภุณัฑ์และจดัส่ง 18 21 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 

แผนกบริการหลงัการขายและลกูค้าสมัพนัธ์ 9 11 

แผนกธุรกิจภาพพิมพ์ 17 - 

แผนกจดัซือ้ 7 9 

แผนกคลงัสินค้า 13 14 

แผนกส่ือสารการตลาด 11 16 

แผนกส่งเสริมการขาย/การตลาด 4 5 

แผนกนิตกิรรมสญัญา 4 3 

สํานกัตรวจสอบภายใน 25 21 

แผนกธุรการ 3 3 

แผนกขายระหวา่งธุรกิจ 4 4 

แผนกออกแบบนิเทศศลิป์ 6 5 

แผนกส่ือสารการตลาดออนไลน์ - 5 

ฝ่ายขาย 664 709 

พนกังานของบริษทัย่อย - 20 

รวม (คน) 841 904 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน (ล้านบาท) 245 263 
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 บิก๊ คาเมร่า มีนโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างสม่ําเสมอ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ความชํานาญ รวมทัง้

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานในทกุระดบั ทัง้นี ้บิก๊ คาเมร่า จะส่งเสริมให้บคุคลากรสามารถพฒันาความรู้ความชํานาญจาก

การปฏิบตัิงานจริง (On the job Training) โดยเฉพาะพนกังานขายท่ีจะต้องมีความรู้ในสินค้าและบริการท่ีขายเป็นอย่างดี รวมถึงการมี

มาตรฐานท่ีดีในการบริการลูกค้า ซึง่พนกังานขายของ บิ๊ก คาเมร่า จะเข้ารับการอบรมจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ต่างๆ (Brand Suppliers)  

รวมถึงการอบรมวิธีการสร้างกลยุทธ์ในการขาย การปิดการขาย ทัง้นีพ้นักงานของ บิ๊ก คาเมร่า ก็จะมีผู้ จัดการเขตในแต่ละสายงานทํา

หน้าท่ีฝึกสอนงานในสายงานนัน้  บิก๊ คาเมร่า  จะพิจารณาจดัส่งพนกังานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสมัมนาใน

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของแตล่ะฝ่ายเป็นการเพิ่มเตมิ  

 บิก๊ คาเมร่า ให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพของบคุลากร และพยายามท่ีจะผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพเพ่ือความก้าวหน้า

ขององค์กรโดยมีการกําหนดงบประมาณในการฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาํแหน่ง ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้จดัการแผนกขึน้ไป ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี/คน 

ผู้ ช่วยผู้จดัการ/หวัหน้าแผนก ไม่เกิน 20,000 บาท/ปี/คน 

พนกังานทัว่ไป ไม่เกิน 10,000 บาท/ปี/คน 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสําคญัและมีความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี และบริหารงานโดยยดึหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และ

แนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา เพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบตัิอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซึง่จะสร้างความเช่ือมัน่

ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย และมุ่งมัน่ท่ีจะกํากบัดแูลการบริหารงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนด และ

ดําเนินการตามหลักการ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ดงันี ้ (นโยบายการกํากับดูแลกิจการของ          

บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ท่ี www.bigcamera.co.th) 

 ตลอดปี 2560  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  ยกเว้นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ จําเป็นต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในธุรกิจท่ียาวนาน  อย่างไรก็ตามการบริหารงานของคณะกรรมการตัง้อยู่บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9.1 การดาํเนินการ และการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 9.1.1 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น การเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัติ่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

มีสิทธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานเทา่เทียมกนัในฐานะท่ีเป็นเจ้าของได้แก่ 

สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ และการได้รับข้อมลูของ

บริษัทฯ อย่างถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในทกุๆ เร่ือง ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย

ดงันี ้

- บริษัทฯ จัดส่งหนงัสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวตัถุประสงค์และ

เหตผุล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูอย่างครบถ้วนล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้

ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกันก่อนวนัประชุม         

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชมุ 

- มีนโยบายท่ีจะเสนอเร่ืองสําคญัๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ 

และทนัเวลา เพ่ือการตดัสินใจ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกต่อการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การออกเสียง

ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสขอคําอธิบายหรือตัง้คําถามใดๆ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบคําถามผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

- จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ แตไ่ม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น สําหรับผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือเอือ้

ตอ่การส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้
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เป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีกรรมการอิสระท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเข้ามา

เป็นกรรมการอย่างน้อย 3 คน 

- การจดบนัทกึรายงานการประชมุ ให้บนัทกึให้ถกูต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว โปร่งใส และบนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นท่ี

สําคญัไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  บริษัทฯ จะมีการบนัทกึวีดีทศัน์ภาพการประชุมเพ่ือ

เก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี ้ให้นํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 

รวมถงึส่งรายงานการประชมุไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 

- บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและมีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั

ในการเข้าร่วมประชมุ การได้รับสารสนเทศ การซกัถามและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเตมิได้ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพ่ือพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการ

กําหนดวธีิการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

- ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีกําหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญั หรือเพิ่มวาระ

การประชมุท่ีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ความเหน็ชอบ 

- ให้เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการ

อิสระดงักล่าวไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น 

ชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาต ิ

- สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

และในวาระการเลือกตัง้กรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

- มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักล่าว

ให้ทกุคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตั ิและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าท่ีจดัส่งรายงาน

ดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ 

9.1.2 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการ

บริษัท จะดแูลให้การทํารายการนัน้ มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตั ิ

 ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท จะดแูล

ให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

9.1.3 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 

พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทัง้ชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง  
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ตลอดจนสงัคมส่วนรวม โดยได้กําหนดคูมื่อจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือในการปฏิบตัิงานบนพืน้ฐานของ

ความเป็นธรรมและสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ยงักําหนดให้มีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องควรรับรู้ ทัง้การรายงานข้อมลูในแบบ 56-1 รายงานประจําปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง 

เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําของ

บริษัทฯ ด้วย 

 คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายกําหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไปกับ

ข้อบงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คณุธรรม ความซ่ือสตัย์ ในวธีิทางท่ีสร้างสรรค์เทา่เทียมกนั ดงันี ้

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ ถือหุ้ นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงกําหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัติามแนวทางตอ่ไปนี ้

 (1) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมต่อ        

ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2) กํากับดูแลการดําเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีดี และมีการนําเสนอ

รายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม่ําเสมอและ

ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอย่างเพียงพอ 

 (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดําเนินการ

ใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

 (5) บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ภาครัฐ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัทัง้ในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทําธุรกรรม 

บริษัทฯ หลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐดําเนินการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถทําได้ เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส 

เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตั ิเป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 (1) ดําเนินการอย่างถกูต้อง เม่ือต้องมีการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

 (2) ตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือวิธีปฏิบตัิท่ี

แตกตา่งกนั และบริษัท พงึรับรู้และปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด  

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่พนกังาน 

บริษัทฯ ตระหนกัอยู่เสมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุคา่ท่ีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุ

เปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจน

การพฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 (1) ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรต ิศกัดิศ์รี และสิทธิส่วนบคุคล 

 (2) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 
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 (3) การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระทําด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 

 (4) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ อาทิ การจัดอบรม

สมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนกังานทกุคน  

 (5) กําหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตัิงาน 

และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าว 

 (6) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 

 (7) เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการทํางาน และกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 

และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ลกูค้า 

บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจดัการผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษัทฯ 

แก่ลกูค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการดําเนินงานดงันี ้

 (1) มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 (2) ส่งมอบผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  

 (3) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ กบัลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

 (4) จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือท่ีบริษัท จะได้ป้องกันแก้ไข

ปัญหาให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมลูดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันาผลิตภณัฑ์และการให้บริการดงักล่าวตอ่ไป  

 (5) รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่นําไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่เจ้าหนี ้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี ้โดยบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือท่ีได้ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 

 (2) หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณา

หาแนวทางแก้ไขปัญหา  

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่คูแ่ข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มุ่งดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชัน้นําในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันใน

อตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้าดงันี ้ 

 (1) ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี 

 (2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทําลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้า 

 (4) ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือคูแ่ข่งทางการค้า 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 71 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การปฏิบตัแิละความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมส่วนรวม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสงัคมท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่

การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการ

ดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

 (1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

 (2) มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยดึถือปฏิบตักินัภายในองค์กร 

 (3) ส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

 (4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ 

 (5) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่มีคณุภาพ

ชีวติท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีดําเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชมุชน 

 (6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

 (7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมชมุชน ชีวติและทรัพย์สิน 

 อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ตอ่ไป 

9.1.4 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รายงานทางการเงนิและการดาํเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและ

ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีส่ือสารกับผู้ ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ทัว่ไปอย่างเท่าเทียมกนั และด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ขณะเดียวกนัก็ได้จดัให้ส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ทําหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงาน

ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูล

ของบริษัท อย่างทัว่ถงึตรงเวลา และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมลูทางการเงินตามกําหนดเวลา มีรายละเอียดอย่าง

เพียงพอ และผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอสม่ําเสมอ ทนัเวลา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาพทาง

การเงินและการประกอบการท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis (MD&A)) 

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญักบัการจดัทําบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทัง้รายปีและรายไตร

มาสอย่างละเอียด 

ข้อมลูทางการเงิน 

 ผู้สอบบญัชีท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้ได้ให้การรับรองข้อมลูทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการ บริษัทฯ 

ได้อธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและรับรองวา่งบการเงินท่ีเปิดเผยนัน้มี

ความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานบญัชีสากล 
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ข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

 บริษัทฯ จะให้ข้อมลูอย่างครบถ้วน ชดัเจน ทัง้ในรายงานประจําปี และในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

9.1.5 นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกนัประชุม และประเมินความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก

และปัจจยัภายในอย่างสม่ําเสมอ โดยจะทําการวเิคราะห์ถงึปัจจยัความเส่ียงต่างๆ โอกาสเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อม

ทัง้ร่วมกนักําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและผู้ รับผิดชอบ โดยคณะผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะคอยดแูลตดิตามความเส่ียงตามแผน

ท่ีวางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายตา่งๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทําหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

เพ่ือช่วยให้ทราบจดุอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ 

9.1.6 นโยบายด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ทัง้ด้าน

การเงินและการปฏบิตักิาร มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีและอํานาจการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และเพ่ือให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิและทํางานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทําหน้าท่ี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ว่าจ้าง

ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทนัการ และรับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้นี ้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบ

ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.1.7 นโยบายด้านการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ

บริษัท ทราบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้งานต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทัง้รายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดําเนินงานในด้าน

ตา่งๆ ในกรณีท่ีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดแูลให้ฝ่ายบริหารนําเสนอ

แผนงานเพ่ือแก้ไขสถานการณ์คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการและผลการปฏิบตัิงานของ

ผู้บริหารระดบัสูงลงไปตามลําดบั โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจําปี เพ่ือ

พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม รวมทัง้จดัให้มีระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทด้วย 

9.1.8 นโยบายด้านการพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัท จะกําหนดให้มีการพิจารณาแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษพนกังานด้วยความ

ถูกต้องชอบธรรม โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านการ

พนกังาน 

9.1.9 นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดกิารของพนักงาน 

 บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาว  รวมถงึสอดคล้องกบัการจ่ายผลตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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9.1.10 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนกั ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสําคญัใน

เร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ คืนกําไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์

สงัคม สนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง

ได้บริษัทฯ จะปฏิบตัิและให้ความร่วมมือ หรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออก

โดยหน่วยงานกํากบัดแูล 

9.1.11 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

 การเคารพกฎหมายและปฏิบตัติามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการปฏิบตัิให้สงูกว่าข้อกําหนดตามกฎหมายบริษัทสนบัสนนุและ

เคารพในสิทธิมนุษยชน ซึง่มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยกําหนด

นโยบายหลกัสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

• บริษัทสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิดสิทธิ

มนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labor) 

• บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์       

ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่แบง่แยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู 

• คุ้มครองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา

ชดเชยคา่เสียหายให้ไม่ตํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกําหนด 

9.1.12  นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืนและมีนโยบายหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความ

ได้เปรียบทางการแข่งขนัของบริษัท ดงันัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปกป้อง รักษา และพิทกัษ์สิทธิท่ีบริษัทมีต่อ

ทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมด และใช้สิทธิเหล่านัน้อย่างรับผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิท่ีชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของ

บคุคลอ่ืนด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดงันี ้

• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม

โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นัน้ 

• บริษัทจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ รวมทัง้งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆด้วยความ

ระมัดระวงัว่าได้รับอนญุาตให้ใช้จากผู้ มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนท่ีจะมีการใช้งานนัน้ๆ รวมถึงจะอ้างอิงแหล่งท่ีมา

ของข้อมลู หรือช่ือเจ้าของงานอนัมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการ

ดําเนินการใดๆท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า และสิทธิทางปัญญาอ่ืนๆทกุประเภท 

• งานอนัมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตา่งๆท่ีได้สร้างสรรค์ และ/หรือพฒันาขึน้โดยพนกังานของบริษัท ไม่ว่าจะทําขึน้โดยหน้าท่ี

ท่ีต้องพึงปฏิบัติ และ/หรือกระทําตามคําสั่งของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวให้ตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัททัง้สิน้ 
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9.1.13 นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทาํผิดและการทุจริต 

 บริษัทมีนโยบายการให้ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู เพ่ือให้พนักงานทกุคนมี

ช่องทางในการรายงานและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริตท่ีเกิดขึน้ในบริษัท โดยจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ หรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการ

ดําเนินการตามจรรยาบรรณ 

• ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

ในกรณีท่ีพบเห็นหรือถูกกดดนั/บงัคบัให้กระทําการใดๆท่ีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือคณะกรรมการ 

• กรณีท่ีเป็นพนักงาน สามารถรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรือผู้บริหารระดบัสูงหรือสํานกัตรวจสอบภายในแล้วแตก่รณี 

และทาง Email : big.hotline@bigcamera.co.th หรือ bod@bigcamera.co.th 

• กรณีท่ีเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน อาทิเช่น ผู้ ถือหุ้ น ผู้ มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี ้สามารถท่ีจะรายงานผ่านทาง            

Email : big.hotline@bigcamera.co.th  หรือสง่ข้อมลูมายงัเลขานกุารบริษัท ตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการ

ตดิตอ่คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท  

ช่องทางในการตดิตอ่คณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท 

 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสใน

กรณีท่ีพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณท่ีดีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัส่งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานกุารบริษัท ส่งมา

ได้ท่ี  

เลขานุการบริษัท 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

115, 115/1 ถนนสวสัดกิาร 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

นอกจากนัน้ ผู้ มีส่วนได้เสียยงัสามารถตดิตอ่โดยผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ เวบ็ไซต์บริษัท โทรศพัท์ หรือ 

ส่งอีเมลแจ้งเลขานกุารบริษัท bod@bigcamera.co.th  รวมถงึสํานกัตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

9.1.14 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทําการอันใดท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ           

เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้

สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน ทัง้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจหรือตดิตอ่ด้วย 

2) ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบตัิตามจะต้องได้รับบทลงโทษทาง

วนิยั ซึง่จะขึน้อยู่กบัข้อเทจ็จริง และสถานการณ์แวดล้อม  

3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้

บริษัท สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ และ

ข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

แนวปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดบั ของบริษัท บริษัทร่วม (ถ้ามี) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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2. พนกังานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือ

บคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครอง           

ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

4. ผู้ ท่ีกระทําคอร์รัปชั่น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

นอกเหนือจากการได้รับโทษตามกฎหมายหากวา่การกระทํานัน้เข้าข่ายผิดกฎหมาย 

5. บริษัทจะให้ความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง กบับริษัท หรืออาจเกิด

ผลกระทบตอ่บริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปโดยสจุริต โปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ 

6. ให้สํานักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน ต่อผู้ บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ          

เพ่ือดําเนินการเบือ้งต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปนอกจากนี ้บริษัทยงักําหนดแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการให้

และรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

6.1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียก หรือรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ รับจ้าง ลูกค้า ผู้ ค้า/ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบตังิานด้วยความลําเอียง หรือลําบากใจ 

หรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได้ 

6.2) ผู้บริหารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับของขวญั หรือของกํานลัใดๆจากคูค้่า หรือผู้ ท่ีบริษัททําธุรกิจด้วย 

9.1.15 วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 คณะกรรมการบริษัท จะถือเป็นหน้าท่ีในการจดัให้บริษัทฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น ผู้ นํา

เสนอวฒันธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์ และดูแลให้มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนกังาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกนั โดย

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีประพฤตปิฏิบตัตินเป็นตวัอย่างท่ีดี 

9.1.16 นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ข้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน  ต้องปฏิบตัิตามข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน   ซึง่กําหนดไว้ใน 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  มาตรา 241 “ในการซือ้หรือขายซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  ห้ามมิให้บคุคลใดทําการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคล

อ่ืนซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หรือหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน  และตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้  และไม่ว่าการกระทํา

ดงักล่าวจะกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน  หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําการดงักล่าวโดยตนได้รับ

ประโยชน์ตอบแทน” 

ช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) 

(1) ห้ามบุคคลท่ีบริษัทฯกําหนด  ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานบัแต่วนัสิน้ไตรมาสจนกว่าจะมีการ

เปิดเผยงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําปี  และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากเปิดเผยงบการเงินฯ  รวมถึงช่วงเวลาอ่ืนท่ี

บริษัทฯ จะกําหนดเป็นครัง้คราว 

(2) ในสถานการณ์พิเศษ  บุคคลท่ีบริษัทฯกําหนดอาจขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ได้  หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่างๆ

ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คําสัง่ศาล  โดยต้องจดัทําบนัทกึระบเุหตผุลเสนอขออนมุตัติอ่ 
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• ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท) 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ) 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบคุคลท่ีบริษัทฯกําหนดซึง่ไม่ใช่กรรมการและเลขานกุารบริษัท) 

ทัง้นี ้ ให้จดัส่งสําเนาบนัทกึดงักล่าวให้แก่เลขานกุารบริษัทด้วย 

(3) เลขานกุารบริษัท  จะประกาศช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้บคุคลท่ีบริษัทฯกําหนดทราบเป็นการล่วงหน้า 

การรายงานการถือหลักทรัพย์   

o การรายงานครัง้แรก 

 กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึง่รวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) โดยให้ส่งรายงานมายงัเลขานกุารบริษัท 

o การรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

 กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึง่รวมถึงการถือของคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยให้ส่งรายงาน

มายงัเลขานกุารบริษัท 

o กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ของตนเอง คู่สมรสและ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 

o เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีจดัทําสําเนารายงานตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2  ส่งให้กบัประธานคณะกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน

การประชมุครัง้ถดัไป 

การซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยกเว้น   

นโยบายฉบบันีไ้ม่บงัคบัใช้ในสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

(2) การใช้สิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  (Warrants) ท่ี

ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามเม่ือใช้สิทธิดงักล่าวแล้วจะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดงักล่าวจนกว่า

จะพ้นช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ข้อจาํกัดอ่ืนๆในการซือ้ขายหลักทรัพย์   

บริษัทฯสนับสนุนให้บุคคลท่ีบริษัทฯกําหนด  ลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในระยะยาว  ทัง้นี ้ ไม่ควรซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ในระยะสัน้หรือเป็นการเก็งกําไรในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยระยะสัน้ในท่ีนี ้ หมายถงึ  ระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกวา่ 
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9.2  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกํากับดแูลกิจการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ

บริษัท มีหน้าท่ีปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์

สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริษัท จะดแูลให้มีการจดัทํา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย  ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคดิเห็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนัก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุตัิ และติดตาม

ให้มีการบริหารงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยจะยืดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 คณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูลกิจการ และเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจตามท่ีบริษัทต้องการ และ

ต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ กํากบัดูแลให้ผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุคณะกรรมการ และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด ซึง่จะต้องไม่น้อยกวา่ 3 คน (ปัจจบุนักรรมการของบริษัทฯ มี 7 ทา่น และเป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคล

ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีก้รรมการ

ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้ดลุยพินิจ

อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินเร่ืองตา่งๆ โดยสามารถตัง้คําถามแสดงความคิดเห็นหรือคดัค้านในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแย้งในเร่ือง

ม่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีส่วนได้เสียโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบคุคลใด 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน

ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระ  

 3) คณะกรรมการบริหาร 

 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทศิทาง นโยบายและเปา้หมายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบริหาร 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559   
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9.2.1 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 บทบาท 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ นําในการกําหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป็นผู้ ติดตามการดําเนินงานของฝ่าย

บริหาร โดยมอบอํานาจให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานในเร่ืองสําคญัจะต้องได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ก่อน 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารท่ีชดัเจน

ตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และนโยบายสําคญั ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร และดแูล

ให้มีระบบควบคมุภายใน กระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

 กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และดแูลให้มีการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ กบัผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสาธารณชน รวมทัง้ส่งเสริม

ให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือประโยชน์สงูสดุอย่างยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วน

ได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ และรายงานข้อมลูเพ่ิมเตมิทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการ

มีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ีกําหนด 

 คณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั และ

ซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ

เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายจดัการ

จดัทํา 

3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

4. ตดิตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ 

5. ดําเนินการให้บริษัทฯ นําระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคมุภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และลงลายมือช่ือเพ่ือรับรองงบการเงินดงักล่าว เพ่ือนําเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
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8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย

ดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเตมิ) รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ง ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการ

วา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

10. แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย อาทเิช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด

และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

11. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเลขานุการบริษัทรวมทัง้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้ บริหารดังกล่าวตามท่ี

คณะกรรมการได้กําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอ 

13. ขอความเหน็ทางวชิาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็นเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม 

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

15. แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการเฉพาะเร่ือง ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ี

เห็นสมควรได้ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) หรือมีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนมุตัไิว้ 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1.  เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาท

ในการกําหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.      ควบคมุการประชมุให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง

ความเหน็อย่างเป็นอิสระ 

3.      สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.      ดแูล ตดิตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

5.      เป็นผู้ออกเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการให้ชีข้าดตดัสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ และคะแนนเสียงทัง้สอง

ฝ่ายเทา่กนั 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด และมีการเปิดเผย

อย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมทัง้

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

8.1 ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

8.2 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  

8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

8.4 ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

8.5 ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8.6 ความเหน็เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

8.7 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

8.8 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

8.9 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ได้กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้รับ

แจ้งจากผู้สอบบญัชี 
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10. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

10.2 การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจเชิญ กรรมการ ผู้ บริหาร หัวหน้า

หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทฯ มาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรือส่งเอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือ

คําปรึกษาในกรณีจําเป็น 

13. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ ให้

ข้อมลูและรับทราบข้อร้องเรียนรวมถงึผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

15. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และพิจารณาการรับบริการอ่ืน ท่ีมิใช่การสอบบญัชีจากสํานกัสอบบญัชีเดียวกนั 

16. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี และอํานาจการบริหารงานต่างๆ ของ        

บริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ

2. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ

ประจําปีท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คําปรึกษา 

แนะนํา การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจดัทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินเพ่ือการเปิดบญัชี กู้ ยืม 

จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของ 

บริษัทฯ ภายใต้อํานาจวงเงินท่ีได้กําหนดไว้ 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้เร่ืองการคัดเลือก การฝึกอบรม        

การวา่จ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

5. กํากบัดแูลและอนมุตัเิร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบคุคลหนึง่ หรือ

หลายคนกระทําการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเหน็สมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ

ยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้  

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น การมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมตัิรายการในลักษณะดงักล่าวจะต้อง

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามท่ี

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุัติรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการ

กําหนดขอบเขตท่ี ชดัเจน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดงักล่าวจะต้องเป็นไป

ตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือคําสัง่ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

2. กําหนดและนําเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ

ดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือประโยชน์การจัดทําเร่ืองดงักล่าวเพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเข้าร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการบริษัท 

3. สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย 

4. ประสานงานผู้บริหารและพนกังานเพ่ือปฏิบตัติามนโยบายและทศิทางทางธุรกิจท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัเิฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อนัเป็นปกตธิุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ

ประจําปี ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และอํานาจดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้โดยในการดําเนินการใดๆ 

ตามท่ีกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะต้องไม่ก่อให้เกิดหนีส้ินหรือภาระผูกพนัใดๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 30 ล้าน

บาทต่อสัญญา ทัง้นีใ้นส่วนของหนีส้ินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษัทฯ ทํากับสถาบนัการเงิน    

ใดๆ (Project Finance) ด้วย 

6. พิจารณาอนมุตักิารลงทนุในตราสารและหลกัทรัพย์หรือเงินฝาก เพ่ือบญัชีบริษัทฯ ในวงเงินตามท่ี คณะกรรมการบริษัท

อนมุตัมิอบหมายไว้ 

7. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ืออนมุตัใินท่ีประชมุคราวถดัไป 

8. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี หรือท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้เคยมี

มตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 

9. ดแูลการทํางานของพนกังานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลในการ

ทําธุรกิจ 

10. ส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขององค์กร 

11. พิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินการของบริษัทฯ 

12. อนมุตักิารแตง่ตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างพนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ 

13. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในเร่ือง

ดงักล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ มีส่วนรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ กลัน่กรองและหาข้อสรุป 

14. พิจารณาอนุมัติการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิด

คา่ธรรมเนียมบริการในอตัราคา่ธรรมเนียมปกต ิและการให้เครดิตเทอมเหมือนลกูค้าทัว่ไป  เป็นต้น ทัง้นีภ้ายใต้นโยบาย

ท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
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 ดําเนินกิจการงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีป้ระธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มี

อํานาจในการอนมุตัเิร่ือง หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเง่ือนไขปกตทิางการค้า รายการได้มาจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์สําคญั

ของบริษัท และ/หรือ รายการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กับบริษัทฯ  ยกเว้นเป็นรายการท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการค้าท่ีได้มีการกําหนดนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ โดยได้อนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้และได้ขอ

ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้น ในการทํารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทแล้วเพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

 

อํานาจอนมุตัิวงเงินท่ีสําคญั  

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดอํานาจอนมุตัวิงเงินสําหรับการทํารายการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ ดงันี ้

รายการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

บริษัท 

การอนมุตักิารลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  

ประเภทไม่จํากดัอายกุารใช้งาน หรือ

อายกุารใช้งานมากกว่าหรือเทา่กบั  

10 ปี ขึน้ไปเพ่ือการลงทนุ 

< 10 ล้านบาท > 10 - 30 ล้านบาท > 30 - 60 ล้านบาท > 60 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้หากการทํารายการใดมีลกัษณะเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์

ของบริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9.3    การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท 

เม่ือกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตจํุาเป็นท่ีจะต้องแต่งตัง้กรรมการเพิ่ม คณะกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งใน

ปัจจบุนัจะหารือร่วมกนัเพ่ือพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ

รวมถึงประสบการณ์การทํางาน ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทัง้ด้าน ประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นีบุ้คคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ 

บริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอ่ืน และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตัง้แล้ว จะเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทัง้นี ้มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

และออกเสียง 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร

ระดบัสงูท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) โดยในการ

พิจารณาจะคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒุทิัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาวา่จ้างท่ีปรึกษาอิสระ

เพ่ือเข้ามาช่วยในการสรรหาดงักล่าวด้วย 
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9.4    การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการได้กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ

จําเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และการประชุมทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

2. มีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเข้า

วาระในการประชมุคณะกรรมการและจะต้องมีการกําหนดวาระให้ชดัเจน  ทัง้นีเ้ลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการ

ได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองเพ่ือการให้

ความเหน็ และการออกเสียงลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ือง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้ ทัง้นีก้รรมการ 

บริษัทฯ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีใ ห้คําปรึกษา 

แก่คณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ  

4. ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารข้อมลูเพ่ือการอภิปราย และเพียงพอ

สําหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นสําคญัเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น

ก่อนสรุปความเหน็ท่ีได้จากท่ีประชมุ 

5. คณะกรรมการบริษัฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็นเพ่ือ

อภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีมีฝ่ายการจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถงึผลการประชมุด้วย 

6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนนุให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเชิญผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้

สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมในฐานท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสทําความรู้จกัผู้บริหารระดบัสูง

สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในท่ี

ประชมุในวาระดงักล่าว 

8. การประชมุทกุครัง้ ต้องมีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 

9.5    วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นอตัราหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ

ออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีท่ีสามให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนาน

ท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นีก้รรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึง่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้  แตไ่ม่เกิน 3 วาระตดิตอ่กนัหรือ 9 ปี 

กรรมการตรวจสอบทา่นใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ โดยการลาออกมี

ผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกมาถงึท่ีบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ี

ลาออก โดยให้ดํารงตําแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตวัแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบให้

ครบถ้วนภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนัน้ลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ เพราะเหตอ่ืุนนอกจากขาดคณุสมบตั ิหรือ มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพียงเท่าท่ีจําเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

จะเข้ารับหน้าท่ี 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

(1) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  แตก่ารเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทและไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีท่ีกรรมการดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 บริษัท  ให้กรรมการนัน้แจ้งตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการทราบ 

(2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  แตก่ารเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่

เป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 5 บริษัท  ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแจ้งต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการทราบ 

9.6    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนให้กรรมการในอตัราท่ีเทียบได้กบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และสงูเพียงพอท่ีจะจูงใจและ

รักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ สําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร จะสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผล

การปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่านคณะกรรมการบริษัท  จะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ี

จําเป็นและเหมาะสมท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นีสํ้าหรับคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยกรรมการจะนําเข้าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอ

มตเิหน็ชอบ และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือขออนมุตัเิป็นประจําทกุปี 

9.7     การกํากับดูแลการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทฯ มีกลไกกํากบัดแูลบริษัทย่อย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ

บริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ และสามารถควบคมุดแูลจดัการ และ

รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบริษัทฯ ดงันี ้

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ควรเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีทีบริษัทย่อยตกลงเข้า

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยสําคญั บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

กําหนดไว้สําหรับการทํารายการดงักล่าว 
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สดัส่วนหรือจํานวนเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

• ถ้าไม่เป็นการขดักบัข้อกําหนดอ่ืนใด บริษัทฯ ควรถือหุ้นในบริษัทท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุนัน้ในทางตรงหรือทางอ้อมรวมกนัแล้วใน

สดัส่วนหรือในลกัษณะท่ีบริษัทฯ สามารถควบคมุหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและบริหารกิจการของบริษัทท่ีบริษัทฯ 

เข้าไปลงทนุหรือจะได้รับประโยชน์อย่างอ่ืนซึง่บริษัทฯ ต้องการ 

• จํานวนเงินลงทนุในแตล่ะธุรกิจให้ผู้ มีอํานาจอนมุตัเิป็นไปตามกฎระเบียบอํานาจอนมุตัขิองบริษัทฯ 

การช่วยเหลือทางการเงินอ่ืนใดตอ่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

• การให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทท่ีไปลงทนุ ต้องมีการคดิอตัราดอกเบีย้อตัราท่ีใช้อยู่ในตลาดหรือท่ีใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีสถาบนั

การเงินคิดสําหรับลูกค้าชัน้ดี หรือลูกค้าทัว่ไป หรือสูงกว่าต้นทุนการกู้ ยืมของบริษัทผู้ ให้กู้ เล็กน้อย เพ่ือบริษัทผู้ ให้กู้ จะได้ไม่

เสียเปรียบและจะได้ขจดัข้อสงสยัในเร่ืองการถ่ายโอนทรัพย์สิน 

• ให้ “บริษัทฯ” คํา้ประกนัได้เฉพาะกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ท่ี “บริษัทฯ” ถือหุ้นโดยตรงเท่านัน้ และเง่ือนไขการคํา้ประกัน

ต้องสมเหตสุมผลกบัหนีท่ี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ได้รับทัง้นี ้วงเงินท่ีบริษัทฯ คํา้ประกนัต้องไม่เกินสดัส่วนท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น

ในบริษัทนัน้ๆ 

• การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลกัษณะอ่ืน  เช่น เง่ือนไขทางการค้าท่ีอาจตีเป็นตวัเงินได้ท่ีพ่วงอยู่ในรายการระหว่างกัน 

จะต้องไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีให้แก่คูค้่าชัน้ดี 

 ขัน้ตอนการอนมุตักิารลงทนุและการประเมินผล 

• การดําเนินการอนมุตักิารลงทนุ 

การอนมุตัิการเข้าลงทนุซือ้หุ้น ควรมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ของการลงทนุโดยการประเมินดงักล่าวจะมี

ขอบเขตและรายละเอียดเพียงใด ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้เหมาะสมกบัโครงการลงทนุดงักล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

• การประเมินผลการลงทนุ 

(1) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายเดือน และสรุปผลการ

ดําเนินงานเป็นรายงานรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นและนําเสนอต่อให้คณะกรรมการ

บริษัท ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสิน้สดุแตล่ะไตรมาส 

(2) ให้ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าชมกิจการหรือซกัถามการดําเนินงานอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

• การตรวจสอบการปฏิบตัติามนโยบายนี ้

(1) ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดําเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามนโยบายนี ้ทัง้นีก้รณีของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกบัตวัแทนของบริษัทฯ ใน

บริษัทนัน้ๆ ให้จดัส่งเอกสารให้เพียงพอท่ีผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้ 

(2) ให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 45 วนันับแต่วนัสิน้สุดแต่ละไตรมาส เพ่ือท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รายงานและให้ความเห็นต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
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ธุรกิจท่ีจะพิจารณาลงทนุ 

• บริษัทท่ีอยู่ในข่ายพิจารณาลงทนุ 

(1) ไม่ประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือมีส่วนสนบัสนนุการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

(2) ไม่ประกอบธุรกิจท่ี “บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว 

(3) มีการประเมินความคุ้มคา่หรือความเป็นไปได้อย่างจําเป็นและเหมาะสม 

(4) “บริษัทฯ” บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะไม่ถือหุ้นย้อนกลับไปยงับริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของตนในลักษณะท่ีเป็นการถือหุ้น

ไขว้ ยกเว้นมีเหตจํุาเป็น แต่ทัง้นีต้้องไม่ขดักบักฎหมายจนทําให้บริษัทฯ ขาดคณุสมบตัิท่ีจะได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้น

ตอ่ประชาชน ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

• บคุคลท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาร่วมทนุด้วย 

(1) บริษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกบั “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” เว้นแตมี่เหตจํุาเป็น ทัง้นีใ้ห้บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งนัน้ร่วม

ลงทนุในจํานวนท่ีไมทํ่าให้บริษัทฯ ขาดคณุสมบตัท่ีิจะได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน 

(2) หลกัเกณฑ์พืน้ฐานท่ีบริษัทฯ ใช้พิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะร่วมลงทนุด้วย เป็นดงันี ้

• ไม่มีประวตักิระทําการท่ีผิดกฎหมาย 

• มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หรือเครือข่ายความสมัพนัธ์ในวงกว้าง ท่ีจะช่วยสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ท่ีจะลงทนุร่วมกนันัน้ได้เป็นอย่างดี 

 

9.8       การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยยึดหลักธรรมมา     

ภิบาล ความซ่ือสตัย์สจุริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจวา่ นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้อย่างเทา่

เทียมกนั และทนัท่วงที บริษัทฯ จึงได้กําหนดระเบียบการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในและระเบียบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคญัได้

ดงันี ้

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย           

ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาสองสปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจําปี ข้อห้ามดงักล่าวนีใ้ห้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

(24 ชัว่โมงหลงัจากเปิดเผยงบการเงิน) 

• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่อาจจะมีผลกระทบต่อ

ราคาในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะครบระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่ข้อมูล

ดงักล่าวได้เปิดเผย ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลอ่ืนซึง่มิได้ทําหน้าท่ีในการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ 

• กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึง คู่สมรสและบุตรซึง่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซึง่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนการถือหุ้น ต้องจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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• บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและอย่างทัว่ถึง 

โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ กําหนด รวมถึงผ่าน

ส่ืออ่ืนๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจวา่ข้อมลูข่าวสารได้เข้าถงึนกัลงทนุทกุกลุ่มอย่างทนัทว่งทีและเทา่เทียม 

 

9.9       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ตามมตท่ีิประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทน การสอบทานรายไตรมาสและการสอบบญัชีสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท   

(ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2560 

คา่สอบบญัชี 2,100,000 2,300,000* 

คา่บริการอ่ืน  69,046 256,604 

   รวม 2,169,046 2,556,604 

 

หมายเหต ุ:  *รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท อิมเมจ โซลูชัน่ พลสั จํากดั (บริษทัย่อย) ทีเ่พ่ิงเร่ิมจดัตัง้ในระหว่างปี 2560 จํานวน 200,000 บาท  

 

9.10      การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

แนวทางปฏิบตัท่ีิดีของคณะกรรมการบริษัท 

 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างโปร่งใสมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) บริษัทฯ จงึกําหนดแนวปฏิบตัท่ีิดีของคณะกรรมการบริษัท ซึง่ถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบตัหิน้าท่ี ดงันี ้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  มติคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) บริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตวัเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีความเป็นอิสระทัง้

ในด้านการตดัสินใจ และการกระทํา 

(3) ให้อํานาจผู้บริหารในการดําเนินงานประจําวนัของบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี โดยไม่เข้าไปชีนํ้าการดําเนินงานดงักล่าวโดยไม่มี

เหตผุลสมควร 

(4) ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยท่ีผู้ มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั 

(5) หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มท่ี และมี

ประสิทธิภาพ 

(6) บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความระมดัระวงั และไม่สร้างข้อผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทํางานไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 
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(8) ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(9) ไม่กระทําการใดๆ ท่ีอาจมีผลให้เกิดการบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิตบิุคคลอ่ืน 

(10) มุ่งมั่นท่ีจะป้องกัน และขจัดการกระทําท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเร่ืองท่ีต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด  

เพ่ือสร้างคา่นิยม และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ 

 

แนวทางปฏิบตัท่ีิดีของผู้บริหารและบคุคลท่ีมีหน้าท่ี 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเสถียรภาพอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือประโยชน์ และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดงักล่าวอย่างมั่นคงสืบไป จึงกําหนดแนวปฏิบตัิท่ีดีของผู้บริหาร 

และพนกังานซึง่ถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบตัหิน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความระมดัระวงั ซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และนโยบาย

ของบริษัทฯ และวฒันธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

(2) รักษาความลบัของลกูค้า คูค้่า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดแูลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบั

ของบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถงึผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง 

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน หลีกเล่ียงการนําข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนกังานทัง้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 

และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์

โดยรวมของบริษัทฯ 

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทําการใดๆ อนัจะนําไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯ 

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัในหมู่พนกังานช่วยเหลือเกือ้กูลซึง่กนัและกนัในทางท่ี

ชอบ เพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนํา้ใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ

ผู้ ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ รวมทัง้ให้เกียรติผู้ อ่ืนโดยไม่นําผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้าง

เป็นผลงานของตน 

(7) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง และ บริษัทฯ อยู่เสมอ 

(8) ศกึษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบตังิาน 

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทัง้ปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทําให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของ

ตนเองและบริษัทฯ 

(10) แจ้งผู้ บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆท่ีส่อว่าเป็นการทุจริต หรือ

ประพฤตมิิชอบภายในบริษัทฯ 

(11) ช่วยดําเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทัง้การพฒันาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

(12) หลีกเล่ียงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท       

เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมลูค่าท่ีเหมาะสม หากของขวญัท่ีได้รับ

อยู่ในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีมีมลูคา่สงูให้รีบแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ทราบและส่งคืนโดยเร็ว 
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แนวทางปฏิบตัท่ีิดีของพนกังานและบคุคลท่ีมีหน้าท่ี 

 บริษัทฯ ถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัสําคญัและมีคณุค่าย่ิง นํามาซึง่ความสําเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน

ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําพาองค์กรไปสู่การพัฒนา เติบโตสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ียั่งยืน       

โดยกําหนดแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลจะต้องสอดคล้องและสนบัสนนุกลยทุธ์ และเปา้หมายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) จะจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให้เทียบเคียงได้กบัธุรกิจชัน้นําโดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม 

เป็นไปในทศิทางเดียวกนัทัง้องค์กร 

(3) บริษัทฯ จะคดัสรร และสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤตกิรรมในการทํางานอย่างมืออาชีพ 

(4) ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ และแนวทางการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ 

(5) พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ทุ่มเทให้เกิดผลสําเร็จของงาน        

โดยยดึหลกัจริยธรรม และวฒันธรรมขององค์กร 

(6) การพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นเร่ืองขององค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคนโดย 

• บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทํางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่าง

ตอ่เน่ือง 

• ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผลและให้คําปรึกษาแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพ่ือการพฒันางาน และ

สืบทอดตําแหน่งงานตอ่ไป 

• พนกังานต้องเป็นผู้ ท่ีใฝ่รู้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

(7) ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ ขึน้อยู่กบัคณุภาพ ผลสําเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของ

พนกังาน 

(8) บริษัทฯ จะบริหารคา่ตอบแทนพนกังานให้เทียบเคียงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

(9) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติในการทํางาน มีความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดี 

แนวทางปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

 กําหนดนโยบาย และกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และ

มีการตดิตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นทราบ 

• องค์ประกอบของระบบการควบคมุภายในท่ีสําคญั 5 ประการ ดงันี ้

- มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีดี (Control Environment) เพ่ือให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อการควบคุม

ภายใน 

- มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Risk Assessment) เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัในการ

ดําเนินงานขององค์กรท่ีอาจมีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์เปา้หมาย หรือผลสําเร็จของงาน 

- มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี (Control Activities) ในทุกหน้าท่ี และทกุระดบัอย่างเหมาะสม ตามระดบัความ

เส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ 
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- มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูท่ีดี (Information and Communications) อย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ 

ทนัเวลา และส่ือสารอย่างเหมาะสมทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 

- มีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี (Monitoring and Evaluation) เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคมุ

ภายใน มีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทัง้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทันเวลาและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) คณะกรรมการบริหาร 

สอบทานนโยบาย และตดิตามผลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีดี รวมทัง้การจดัให้มีบรรยากาศการทํางาน

ท่ีเอือ้ตอ่การสร้างระบบการควบคมุภายในท่ีดี และบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

(4) ผู้บริหาร 

นํานโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ไปปฏิบตัใิห้สมัฤทธ์ิผลโดย 

• ผู้บริหารระดบัสูงจดัระบบควบคมุภายในของบริษัท และปลูกฝังให้พนกังานมีวินยัมีทศันคติท่ีดีในเร่ืองการควบคมุ

ภายใน 

• ผู้บริหารระดบักลางจดัระบบการควบคมุภายในในงานท่ีรับผิดชอบ มีการประเมินผลระบบฯ ปรับปรุงระบบฯ และมี

การสอบทานและปฏิบตัจิริงตามระบบท่ีวางไว้ 

(5) พนกังานทกุระดบัปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ มาตรการ และระบบการควบคมุภายในตา่งๆ 

(6) สํานกัตรวจสอบภายใน 

• รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินผลการควบคมุภายใน และตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบ 

• นําผลไปปรับปรุงมาตรการควบคมุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

แนวทางปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัรายการท่ีเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึกําหนดเป็นข้อปฏิบตัสํิาหรับกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

(2) ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการเช่นนัน้เ พ่ือประโยชน์ของ บริษัทฯ ให้ทํารายการนัน้เสมือนการทํารายการกับ

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตั ิ

(3) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ

จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

(4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารสงูสดุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปดํารง

ตําแหน่งนัน้จะต้องไม่ขดัตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 
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แนวปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

(1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ รับจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ ค้า/ ผู้ขาย ผู้ ร่วมทุน  

หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  ไม่ว่าในกรณีใด  ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความ

ลําเอียงหรือลําบากใจหรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได้ 

(2) ผู้บริหารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับของขวญัทรัพย์สิน หรือของกํานลัใดๆจากผู้ ค้าหรือผู้ ท่ีบริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย 

แนวปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัการรักษาความลบั 

(1) การรักษาความลบัของบริษัทฯ 

ในการควบคุมดูแลการดําเนินการข้อมูลข่าวสารลับบริษัทฯ ได้แต่งตัง้นายทะเบียนข้อมลูข่าวสารลับ และผู้ ช่วยนาย

ทะเบียนข้อมลูข่าวสารลบัของบริษัทฯ ให้ดแูลรับผิดชอบการดําเนินการกบัข้อมลูข่าวสารลบั 

(2) การกําหนดชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสารลับการกําหนดชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสารลับของบริษัทฯ โดยแบ่งชัน้

ความลบัไว้เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

• ลบัท่ีสุด (Top Secret) หมายถึง ข้อมลูข่าวสารลบั ซึ่งหากเปิดเผยทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงท่ีสดุ 

• ลบัมาก (Secret) หมายถึง ข้อมลูข่าวสารลบั ซึง่หากเปิดเผยทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 

• ลบั (Confidential) หมายถงึ ข้อมลูข่าวสารลบั ซึง่หากเปิดเผยทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ประโยชน์ของบริษัทฯ ระเบียบฯ ดงักล่าวได้ยกเลิกความลบัชัน้ “ปกปิด (Restrict)” และกําหนดแนวทางปฏิบตัิว่า

หากมีข้อมลูข่าวสารลบัชัน้ปกปิด ให้พิจารณายกเลิกชัน้ความลบั หรือปรับเป็น “ลบั” 

(3) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบข้อมลูท่ีออกสู่สาธารณชน 

• หน่วยงานท่ีกําหนดให้เป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้ข้อมลูข่าวสาร และการ

ประชาสมัพนัธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมลูเป็นผู้จดัทํารายละเอียดให้ 

(4) การแสดงความเหน็แก่บคุคลภายนอก 

• ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเหน็แก่บคุคลอ่ืนใดภายนอกบริษัทฯ 

• ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบคําถามเหล่านัน้หรือไม่ หากไม่มีขอให้ปฏิเสธการแสดง

ความเหน็ตา่งๆ ด้วยความสภุาพ และแนะนําให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่ไป 

แนวปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(1) คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ บริหารระดบัรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารขึน้ไป หรือเทียบเท่าผู้ ช่วย

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนให้

เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลภายใน โดยดําเนินการให้มี

ความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเป็นการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายของ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัวทุกคนท่ีได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดงักล่าวทําการซือ้ขายหุ้นหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอ

ขายหุ้นบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่      
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โดยบริษัทฯ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ือเก็งกําไร หรือสร้างความได้เปรียบ

ให้กบักลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 

(3) บริษัทฯ ได้จดัระบบรักษาความปลอดภยัในการทํางานเพ่ือป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูรายงาน

ทางการเงินท่ีอาจมีผลเปล่ียนแปลงต่อราคาหุ้นบริษัทฯ และได้จํากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ          

โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ เก่ียวข้อง และท่ีจําเป็นเทา่นัน้ จงึถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าของข้อมลูหรือผู้ครอบครองข้อมลู ท่ียงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนจะต้องกําชับผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด 

แนวปฏิบตัท่ีิดี ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดําเนินงานโดยมีระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เป็นส่วนหนึง่ของงาน เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคณุคา่สงูสดุแก่งาน 

(2) ผู้บริหารและพนักงานจะยึดถือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภยัในการทํางาน นโยบาย ข้อกําหนด และ

มาตรฐานทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(3) บริษัทฯ จะดําเนินการทกุวิถีทาง เพ่ือควบคมุ และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเน่ืองมาจากอุบตัิเหต ุอัคคีภัย 

การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายการปฏิบตังิานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ 

ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยัต่อพนักงาน ทัง้นี ้ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหาร 

และพนกังานในการรายงานอบุตัเิหต ุอบุตักิารณ์ โดยปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

(4) บริษัทฯ จะจดัให้มีแผนควบคมุและปอ้งกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิการ มีแผนจดัการเหตฉุุกเฉินและสภาวะวิกฤติของ

องค์กร เพ่ือเตรียมพร้อมตอ่การจดัการเหตฉุกุเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม้เป็นต้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุ

วกิฤตอ่ืินๆ ท่ีอาจทําให้การดําเนินธุรกิจหยดุชะงกั เส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ บริษัทฯ 

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน 

เพ่ือให้ทราบ และเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขัน้ตอนวธีิปฏิบตัด้ิานความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานได้อย่างถกูต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ และทรัพย์สิน 

(6) บริษัทฯ จะมุ่งส่งเสริม และปลกูฝังจิตสํานกึทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็น

วถีิดําเนินชีวติประจําวนัของพนกังานอย่างจริงจงั และตอ่เน่ือง 

แนวปฏิบตัท่ีิดีเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

(1) บริษัทฯ กําหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน ฉะนัน้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน บริษัทฯ ทุกคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย คําสัง่บริษัทฯ และตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญตัวิา่ด้วย การกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(3) พนกังานบริษัทฯ ทกุคนมีหน้าท่ี และข้อปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

• มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของ บริษัทฯ ท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าท่ี

รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ได้รับอนญุาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีมีความสําคญัทางธุรกิจ

ตอ่ผู้ ไม่เก่ียวข้อง 
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• มีวินยัในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทฯ  และผู้ อ่ืน 

เช่น ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพย์สิน รบกวน 

หรือก่อความรําคาญต่อการทํางานของระบบสารสนเทศดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสมรวมทัง้ไม่นําไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการ

กระทําท่ีผิดกฎหมาย 

• ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

• ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีท่ีต้องการส่งข้อมูลท่ีสําคัญต่อธุรกิจทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ไม่

แลกเปล่ียนข้อมลูท่ีสําคญัตอ่ธุรกิจทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการปอ้งกนัความปลอดภยัของข้อมลู 

• กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบตัิงานสมทบ ซึ่งเป็นพนกังานของผู้ รับจ้างบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ของ

บริษัทฯ ได้นัน้ พนกังานผู้ขอต้องควบคมุการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงานสมทบ ซึง่เป็นพนกังานของผู้ รับจ้าง บริษัท และ

ต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อ

สงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตอุันควร เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ 

• หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการ

พิจารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรือโทษกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการกระทําผิดและบทลงโทษ 

(1) กรณีเป็นกระทําความผิดลหโุทษ  จดัให้มีการสอบสวนเก่ียวกบักระทําความผิดโดยหวัหน้าสายงานและเปิดโอกาสให้ผู้ถูก

กล่าวโทษสามารถทําหนงัสือชีแ้จงเก่ียวกบัการกระทําความผิดดงักล่าวโดยมีแนวทางการลงโทษดงันี ้

• ออกหนงัสือแจ้งตกัเตือนภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการกระทําความผิด 

• สัง่พกังานโดยไม่ได้รับเงินเดือน 

• ให้ออกจากงาน (ในกรณีเป็นการกระทําความผิดวินัยและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ ขึน้อยู่กับ

ดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท) 

(2) กรณีท่ีเป็นการกระทําผิดท่ีมีฐานความผิดตามกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ยักย้าย ถ่ายเท เป็นต้น จัดให้มี

คณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกบัการกระทําความผิดดงักล่าวโดยให้พิจารณาความผิดภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีมีการกระทํา

ความผิด และเปิดโอกาสให้ผู้ ถูกกล่าวโทษสามารถชีแ้จงโดยวาจาหรือจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดดงักล่าวภายในวนัเดียวกนั และบริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไปและให้ออกจากงาน 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่กําหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ 

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (3) การเคารพสิทธิมนษุยชน (4)การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่าง

เป็นธรรม  (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (6) การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม (7) การพฒันาชุมชนหรือสงัคม และ(8) การมีนวตักรรมและ

เผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสีย 

 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุ ความก้าวหน้าในธุรกิจ 

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว่าการท่ีธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นัน้ไม่ใช่อยู่ท่ีผลประโยชน์หรือกําไรของ 

บริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ่งท่ีดีงามสู่สงัคมควบคู่ไปด้วย โดยนําความรับผิดชอบต่อสงัคม มาใช้ในการ

บริหารจดัการเพ่ือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตัิงานส่วน

ตา่งๆ ท่ีชดัเจน และบงัคบัใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างความเทา่เทียมในการทํางาน นอกจากนีย้งัมีการกํากบัดแูลระบบการบริหารจดัการให้

มีประสิทธิภาพ และปอ้งกนัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีผู้สอบบญัชี ท่ีได้รับอนญุาตจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ 

รับรู้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆทัง้ท่ีได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายขึน้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เป็นต้น 

การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดความรับผิดชอบตอ่สงัคม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

• บริษัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ตอ่สงัคม ทัง้ทาง

กฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมี

ระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคมุท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ด้วยการปฏิบตัิอย่าง

ระมดัระวงั ด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามขอกฎหมายและข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

•  ด้านการปฏิบตัติอ่ลกูค้า บริษัทฯ จะปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรม

จากคูค้่า และหากปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจงคูค้่าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือรวมกนัหาแนวทางแก้ไข 

• ด้านการปฏิบตัติอ่คูแ่ข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และ

ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยวธีิท่ีไม่สจุริต 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์กว้างไกล ไม่หา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมลูขององค์กรซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผย ข้อมลูความลบั

ขององค์กรตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้ไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชน ซึง่เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนพงึมีโดยเสมอภาคกนัเพ่ือการดํารงชีวิต

อยู่ได้อย่างมีศกัดิ์ศรีโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือ

ความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาตหิรือพืน้เพทางสงัคม ทรัพย์สิน ถ่ินกําเนิด หรือสถานะ 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไมมีความลําเอียง สนับสนุนในการ สร้างศกัยภาพใน

ความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ือง

จรรยาบรรณ ท่ีพนกังานต้องพงึปฏิบตั ิจดัสวสัดกิารให้พนกังานอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสุจริตใจ 

รับฟังขอคดิเหน็และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตผุล 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิและไม่เปิดเผยข้อมลูของ

ลกูค้าท่ีตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูท่ีตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการ

เปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 

• บริษัทฯ เปิดให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกบัความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมลู

ของสินค้าและบริการอย่างถกูต้องครบถ้วนตอ่ผู้บริโภค 

• บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้ 

ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือหาทางออกรวมกนั 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกบัการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลงังานตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเร่ืองขยะท่ีเก่ียวกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (“ขยะอิเล็คทรอนิคส์”) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมมีแบตเตอร่ีเก่า อุปกรณ์กล้องท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว  

โดยส่งไปยงัโรงงานท่ีมีกระบวนการรีไซเคลิท่ีได้รับอนญุาตอย่างถกูต้อง 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถงึให้

ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม 

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนับสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร       

ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพิ่มมูลค่า 

เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิ่งต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลิตผลท่ี

เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ  

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถงึกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทัว่ถงึ 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจดัทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ “เปิดตาดีสู่สงัคมไทย” ภายใต้แนวคดิ “Begin again” ภาพแหง่ชีวิตชดัเจนอีกครัง้ 

 บิก๊ คาเมร่า ได้ร่วมกบัหน่วยบรรเทาทกุข์ของสภากาชาดไทยก่อตัง้โครงการ ภายใต้ช่ือ  “เปิดตาดีสู่สงัคมไทย”  เพ่ือร่วมระดมทนุ

หารายได้โดยไม่หกัคา่ใช้จ่าย เข้าสู่หน่วยแพทย์จกัษุศลัยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพ่ือคืนแสงสว่างและเปิด

โอกาสในการมองเห็นให้ผู้ ท่ีประสบปัญหาทางสายตาได้กลบัมามองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตวัอีกครัง้ ภายใต้แนวคิด “Begin again” ภาพแห่ง

ชีวติชดัเจนอีกครัง้ และเพ่ือร่วมสร้างจิตอาสา เปิดตาดีสู่สงัคมไทยสืบไป ซึง่ในปี 2560  บิ๊ก คาเมร่า  ได้ดําเนินโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 

แล้ว โดยในปีท่ีผ่านมาสามารถระดมทนุเข้าโครงการได้ถงึ 2,628,777.82 บาท    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ท่ีรักการถ่ายภาพ และชุมชนท้องถ่ินท่ีขาดโอกาส มีความรู้ เข้าใจ ท่ีจะดแูลสุขภาวะทางตาด้วยตนเอง และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากสขุภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาเหตขุองโรคทางตา โดยเช่ือมโยงความรู้ระหว่างจกัษุแพทย์ของสภากาชาด

ไทยผ่านส่ือสร้างสรรค์ทกุรูปแบบ 

• เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ท่ีรักการถ่ายภาพได้เกิดจิตอาสาออกมาทํางานรับใช้สงัคม และชุมชนท้องถ่ิน ฝึกให้มีทกัษะและเทคนิคในการ

ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ เส่ียงต่อการเกิดโรคทางตา และเห็นถึงความสําคัญของความมีนํา้ใจในสังคมพร้อมมีจิตอาสาในการ

ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 

• เพ่ือมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนองค์กรนํา้ดีในสงัคมไทย  เกิดการรับรู้ และร่วมมือกนัหาเงินทนุสนบัสนุน โครงการ         

“ เปิดตาดีสู่สงัคมไทย ” มอบให้แก่หน่วยแพทย์จกัษุศลัยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี 
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เป้าหมายของโครงการ 

สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างทันสมัยเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง การสมทบทุนกับ โครงการ “ เปิดตาดีสู่สังคมไทย ” 

ภายใต้แนวคิด “Begin again” ภาพแหง่ชีวิตชดัเจนอีกครัง้ มอบให้แก่หน่วยแพทย์จกัษุศลัยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยตัง้เป้าหมายไว้ท่ีจํานวน 3,000,000 (สามล้าน) บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2560 –  1 กรกฎาคม 2561 

 

สถานท่ีดาํเนินงาน 

ตัง้กล่องรับบริจาค ณ BIG Camera ศนูย์รวมกล้องดจิิทลัท่ีมีความสขุให้เลือกมากท่ีสดุทกุสาขาทัว่ประเทศ  

การประชาสัมพันธ์โครงการ 

• แถลงข่าวเปิดตวั โครงการ “ เปิดตาดีสู่สงัคมไทย ” ภายใต้แนวคดิ “Begin again” ภาพแหง่ชีวติชดัเจนอีกครัง้ 

• จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ ประเภทแผ่นปา้ยโฆษณาขนาด A3 และ แผ่นปา้ยโฆษณาแบบตัง้ ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร 

ตดิตัง้ ณ ร้าน BIG Camera ท่ีมากกวา่ 220 สาขาทัว่ประเทศ 

• จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ ประเภทแผ่นปา้ยโฆษณาขนาด A3 ตดิตัง้ ณ มหาวทิยาลยัและสถานท่ีสําคญัทัว่ไป 

• จดัทําการประชาสมัพนัธ์บนชมุชนสงัคมออนไลน์ 

• ประชาสมัพนัธ์เพลงและวีดีทศัน์ประจําโครงการผ่านช่องทางชมุชนสงัคมออนไลน์                                      
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ช่องทางการระดมทุน 

• ตัง้กล่องรับบริจาค ณ ร้าน BIG Camera ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

• ตัง้กล่องรับบริจาค ณ ร้านของพนัธมิตรกล้องทกุคา่ย 

• เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกบัภาคีตา่งๆ โดยผ่านกิจกรรมพิเศษ BIG STUDIO เพ่ือตัง้กล่องรับบริจาค 

• นิทรรศการภาพถ่าย ชดุ “Begin again” ภาพแหง่ชีวติชดัเจนอีกครัง้ 

• บริจาคผ่าน Microsite www.bigcamera.co.th/beginagain  

• จดัทํากิจกรรมการประมลูกล้องดจิิทลั จํานวน 2 ครัง้ 

 

 

 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ ท่ีรักการถ่ายภาพ และลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีร้าน BIG Camera ท่ีมีมากกว่า 220 สาขาทัว่ประเทศ รับรู้และร่วมสมทบทุนพร้อม

สนับสนุน โครงการ “ เปิดตาดีสู่สังคมไทย ” ภายใต้แนวคิด “Begin again” เพ่ือนํารายได้มอบให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม 

สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในเดือน กรกฎาคม 2561 ใช้ในการสนบัสนนุการทํากิจกรรม

ตา่งๆ ตอ่ไป เพ่ือผู้ ด้อยโอกาสทางสายตา 

           สําหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต้ช่ือ โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย เป็นการทํางานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปีนีน้ับเป็นปีท่ี 6          

โดยจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับโครงการตามเป้าหมายเดิมท่ีกําหนดไว้มากขึน้ เพ่ือให้

รูปแบบของโครงการมีความทนัสมยัและก้าวทนัเทคโนโลยีและเป็นไปในทางทศิทางเดียวกบัเทรนด์ธุรกิจของบริษัทมากขึน้ 
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บิก๊ คาเมร่า ร่วมกับ นิคอน มอบรายได้จากการประมูลผลิตภัณฑ์รุ่นพเิศษฉลองครบรอบ 100 ปี  

แก่ศริิราชมูลนิธิเพ่ือผู้ป่วยโรคตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคิณุนายแพทย์ พิศษิฐ์ จิรวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการศริิราชมลูนิธิ (ซ้าย) 

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (กลาง)  

นายวีระ เฉลียวปิยะสกลุ ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายจดัจําหน่ายและการตลาด บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั (ขวา) 

  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2560  นิคอน พร้อมด้วย บิก๊ คาเมร่า ซึง่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หนึ่งในลูกค้าคนสําคญัของนิคอน ร่วมกนั

มอบเงินรายได้จากการประมูลผลิตภัณฑ์นิคอนรุ่นพิเศษในงานฉลองครบรอบ 100 ปีนิคอน จํานวน 550,000 บาท โดยไม่มีการหัก

คา่ใช้จ่ายใดๆ แก่ศริิราชมลูนิธิเพ่ือผู้ ป่วยโรคตา   

บิก๊ คาเมร่า  รู้สกึยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ของโอกาสครบรอบ 100 ปีของนิคอนและได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ ป่วยโรค

ตาผ่านศริิราชมลูนิธิ  ทัง้นี ้บิก๊ คาเมร่า มีนโยบายในการให้ความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์สงัคมและชุมชนท่ีดีขึน้มาโดยตลอด และพร้อมท่ี

จะเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบันิคอนอย่างตอ่เน่ืองในโอกาสตอ่ๆ ไป 
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11.    การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1) ความเหน็เก่ียวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบควบคมุภายในท่ีดีซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานประสิทธิภาพและ

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน รวมถึงตรวจสอบเพ่ือให้ความมัน่ใจว่า บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีบงัคบัใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ไอเอพี อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของ

บริษัทฯ ให้ทําการตรวจสอบ พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในท่ีกําหนด ซึง่รวมถึงแนวทางการ

ประเมินของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 5 องค์ประกอบ ได้แก่                

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  2.การประเมินความเส่ียง(Risk Assessment) 3.มาตรการควบคุม(Control 

Activities) 4.ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู(Information and Communication) และ 5.ระบบการติดตาม(Monitoring) โดยผู้

ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และธุรกรรมรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทัง้ 

3 ทา่น เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจาก

ฝ่ายบริหารและอ้างอิงถึงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)  ฉบบัลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ทัง้นีโ้ดยได้จดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน (แบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดงักล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 3) นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่า ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัขนาด

ของบริษัทฯ และสภาวการณ์ในปัจจบุนั  

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จดัทําแผนงานตรวจสอบประจําปี 2560  

และตรวจตดิตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในพร้อมให้มารายงาน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เป็นประจําทกุไตรมาส  และได้ว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน บริษัท ไอเอพี อินเทอร์

นอล ออดิท จํากัด เข้าตรวจสอบกระบวนการทํางาน ระบบงานบริการหลังการขาย, ระบบงานจัดซือ้จัดจ้าง, ระบบงานการตลาด,

ระบบงานปฏิบตัิการสาขาและควบคุมการรับเงิน, ระบบงานคลังสินค้าและระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และได้มอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ติดตามผลการตรวจสอบและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

11.2) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน 

จาํกัด (มหาชน)(“บิก๊ คาเมร่า”) 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ไอเอพี อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด ซึง่เป็นสํานกังานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้าทําการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560  ในระหว่างวนัท่ี 10 เมษายน 

2560  ถึงวนัท่ี 28 เมษายน 2560  และครัง้ท่ี 2/2560  ในระหว่างวนัท่ี  13 มิถุนายน 2560  ถึง วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560  และครัง้ท่ี  
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3/2560  ในระหวา่งวนัท่ี 21 กนัยายน 2560  ถงึวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 และครัง้ท่ี 4/2560  เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 5 มกราคม 

2561 โดยท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารได้รับคําแนะนํา และได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขประเดน็ตา่งๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

 ทัง้นี ้ทางผู้ ตรวจสอบภายในได้รายงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี  2/2560  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 และครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือ

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 และครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมมีมติรับทราบตามข้อเสนอแนะจากรายงานการ

ตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ได้ติดตามการ

ปรับปรุงแก้ไขผ่านทางสํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยให้นําเสนอรายงานการตรวจตดิตามเป็นประจําทกุไตรมาส 

11.3) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)              

(“บิก๊ คาเมร่า”) 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยได้ให้ข้อสงัเกตจากการสอบทานการควบคมุทัว่ไป สําหรับปี 2560 ซึง่ได้สอบทานเก่ียวกบักระบวนการ

ทางบญัชีของบริษัทฯ โดยข้อมลูท่ีทําการตรวจสอบมีความเพียงพอ และเหมาะสม ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้

ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และแจ้งต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาตอ่ไป 

11.4) การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการประเมินความเส่ียงซึง่เป็นเคร่ืองมือในการส่งสญัญาณถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้มีการตระหนกัถึงความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานทกุคน

ต่อการบริหารจัดการความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงมาตรการและ

แผนการบริหารความเส่ียง มาตรการและแผนการบริหารความเส่ียงได้ถูกกําหนดจากปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ต่อธุรกิจ เป้าหมาย 

และการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการกําหนดให้มีการรายงานความเส่ียง

ท่ีสําคญัและ ได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงไว้ดงันี ้

• ระบุ ประเมิน และรวบรวมข้อมลูความเส่ียง (Risk Profile) ขององค์กรในแต่ละฝ่ายงาน พฒันาแผนการบริหารจดัการ

ความเส่ียงทกุไตรมาส 

• กําหนดระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทฯ สามารถยอมรับได้ 

• ระบุความเส่ียงหลกัตามขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการควบคมุการบริหารความเส่ียง

ดงักล่าว กําหนดให้มีการตดิตามผลการดําเนินการและประสิทธิผลของการควบคมุดงักล่าว พร้อมทัง้ให้มีการสอบทาน

อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการนัน้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพตอ่บริษัทฯ 

• พิจารณาความสมดลุระหวา่งความเส่ียงและผลตอบแทน/โอกาสจากการตดัสินใจดําเนินการทางธุรกิจต่างๆ ด้วยความ

ระมดัระวงั (ด้านการลงทนุ/ การได้มาซึง่ทรัพย์สิน / การเลิกกิจการ และโครงการลงทนุ) 

• ทบทวนความเส่ียงหลกัท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เช่น การลงทนุใน

โครงการใหม่ และ/หรือ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง 

• คาดการณ์ล่วงหน้าและบริหารความเส่ียงซึ่งรวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยสอดคล้องกับระดบัความเส่ียงท่ี 

บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร 
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• ระบุและประเมินสัญญาณเตือนล่วงหน้าสําหรับปัจจัยความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators) และดําเนินการท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

• นําการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติและ/หรือรวมอยู่ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมแห่งการ

ตระหนกัถงึความเส่ียงภายในองค์กร 

 

โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยให้ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และให้รายงาน

ต่อคณะกรรมการอีกครัง้หนึ่ง ทัง้นี ้ได้มีการกําหนดให้มีการประชุมบริหารความเส่ียง โดยได้ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญแล้วพบว่า

เหตกุารณ์ท่ีร้ายแรงอนัอาจจะเกิดจากสภาวะวิกฤตเป็นเหตุท่ีไม่สามารถทําให้บริษัท ฯ ดําเนินธุรกิจหลกัได้ คือการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ

ดําเนินการขายสินค้าหน้าร้านในแต่ละสาขาได้ อนัเกิดจากปัญหาระบบสารสนเทศ ซึง่เป็นความเส่ียงภัยอันเกิดจากสภาวะวิกฤติหรือ

เหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่งๆ ทัง้จากภยัธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อคัคีภยั ไฟฟ้าดบั ซึง่ทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้มีการจดัทําแผนสํารองฉกุเฉินสําหรับเหตกุารณ์ดงักล่าวขึน้แล้ว 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เห็นความสําคญัของการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการเปล่ียนระบบการ

ทํางานทางด้านสารสนเทศใหม่ เป็นระบบ SAP โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เน็กซสั ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จํากดั ให้ทําการเปล่ียนระบบ คาดว่าจะ

เร่ิมใช้งานได้เตม็ประสิทธิภาพใน ปี 2561  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1) บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ 

ในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯ มีการทํารายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีมีความเก่ียวโยงกนั  

 

ลําดับ

ท่ี 

ผู้ให้บริการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลค่า ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

 (พันบาท)  

1 บริษัท อิมเมจ โซลชูัน่ พลสั จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  คา่จ้างผลิต 4,160 เป็นการจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือขายผ่านบริษัทฯ รายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า ตามสัญญาร่วม

ดําเนินการ ในการมอบหมายให้อิมเมจเป็นผู้ ผลิตสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ และคูปองท่ีขายล่วงหน้า จึงมีความเหมาะสม

และจําเป็นตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

รายได้คา่บริการ 522 เป็นรายการค่าบริการพืน้ท่ีและค่าบริหารจัดการไปตาม

เกณฑ์ท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ  จึงมีความเหมาะสมและจําเป็นต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 

2  บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั 

เ ป็ น กิ จ ก า ร ท่ี มี ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ

กรรมการร่วมกนัคือนางวรรณ์กมล 

เธียรกาญจนวงศ์ และนางสาว

ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 

คา่เช่าสํานกังานใหญ่ของบริษัท       4,222  เป็นรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี โดยมี

ราคาเท่ากบัราคาประเมินของผู้ประเมินภายนอก เป็นราคา

เดียวกับราคาบุคคลภายนอกในบริเวณนัน้ซึ่งเป็นราคาท่ีมี

ความจําเป็นและเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
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ลําดับ

ท่ี 

ผู้ให้บริการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลค่า ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

 (พันบาท)  

   คา่ภาษีโรงเรือน         603  เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกัน        

ซึง่รายการค้าปกติมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตาม

ราคาตลาด เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กับบุคคลหรือ

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหวา่งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกิจและมีความเหมาะสม 

 

 

3 นางสาวณฐัพร  เธียรกาญจนวงศ์ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็น

บุ ต ร ข อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร            

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

คา่เช่าสํานกังานใหญ่ของบริษัท       3,138  เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี เป็น

ราคาเท่ากบัราคาประเมินของผู้ประเมินภายนอก เป็นราคา

เดียวกับราคาบุคคลภายนอกในบริเวณนัน้ซึ่งเป็นราคาท่ีมี

ความจําเป็นและเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

คา่ภาษีโรงเรือน         448 เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกัน         

ซึง่รายการค้าปกติมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตาม

ราคาตลาด เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กับบุคคลหรือ

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหวา่งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกิจและมีความเหมาะสม 
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ลําดับ

ท่ี 

ผู้ให้บริการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลค่า ความจาํเป็นและสมเหตุสมผล 

 (พันบาท)  

4 นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ เ ป็นผู้ ถือหุ้ นและกรรมการของ

บริษัทฯ  

คา่เช่าสํานกังานใหญ่ของบริษัท           88 เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี        

เป็นราคาเท่ากบัราคาประเมินของผู้ประเมินภายนอก เป็น

ราคาเดียวกบัราคาบคุคลภายนอกในบริเวณนัน้ซึง่เป็นราคา

ท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ 

 

 

คา่เช่าโกดงั 

 

191 เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี เป็น

ราคาเท่ากบัราคาประเมินของผู้ประเมินภายนอก เป็นราคา

เดียวกับราคาบุคคลภายนอกในบริเวณนัน้ซึ่งเป็นราคาท่ีมี

ความจําเป็นและเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

คา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 27 เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนั ซึง่

รายการค้าปกติมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตาม

ราคาตลาด เช่นเดียวกบัการกําหนดราคาให้กับบุคคลหรือ

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหวา่งกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกิจและมีความเหมาะสม 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 107 



 
 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ขัน้ตอนการดาํเนินการของบริษัทฯ ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 

 เม่ือบริษัทฯ ตกลงจะเข้าทําธุรกรรม ซึง่ถือได้วา่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้กําหนดขัน้ตอนการพิจารณาการ

ทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือให้การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย ดงันี ้

 (1) บริษัทฯ จะพิจารณาวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทใด และหากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ก็จะ

พิจารณาต่อไปวา่รายการนัน้มีข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีถือว่าเป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปหรือไม่ โดยบริษัทฯจะใช้เกณฑ์เร่ืองราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ให้กับลูกค้าทัว่ไป หรือราคาและ

เง่ือนไขท่ีใช้กนัทัว่ไปในตลาดสําหรับการทําธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั และในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาดท่ีสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้เน่ืองจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทํา

ธุรกรรมนัน้มีลกัษณะเฉพาะตวัหรือเพราะเหตผุลอ่ืนใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง

ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย   

 

 (2) ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคํานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็น

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไป หรือเป็นรายการประเภทอ่ืน บริษัทฯ จะทําการคํานวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพ่ือจะได้ทราบว่าจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร 

เช่น จะต้องเสนอขออนมุตักิารทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

 

 (3) บริษัทฯ จะเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการใดท่ีจะต้องได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการนัน้ให้คณะกรรมการบริษัท และหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาด้วย  

 

 (4) บริษัทฯจะรายงานการตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะเปิดเผยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และหรือแบบรายงานอ่ืนตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กําหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีกําหนด 
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 (5) สําหรับรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 

 (6) ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีนอกเหนือจากการค้าปกติ ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีบริษัทฯ 

 

 (7) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการทํารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนมุตักิารทํารายการนัน้ๆ 

 

ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดตวับคุคล/ หน่วยงานท่ีมีอํานาจอนมุตักิารเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงันี ้

 (1)   ในกรณีท่ีเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ มีอํานาจ

อนมุตั ิ

 (2)   รายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทอ่ืนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีไม่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือรายการสนบัสนุน

ธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป แต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคํานวณได้จากทรัพย์สินหรือมลูค่าอ้างอิง ผู้ มีอํานาจอนุมัติให้ทํารายการให้เป็นไปตามตารางข้อ 4 ขึน้อยู่กับขนาดของ

รายการวา่เป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึง่คํานวณจากมลูคา่ของรายการเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ดงันี ้

-  รายการขนาดเล็ก คือ รายการท่ีมีมลูคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ล้านบาท หรือ น้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจํ่านวนใดสงูกวา่ 

- รายการขนาดกลาง คือ รายการท่ีมีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ แล้วแต่

จํานวนใดจะสงูกวา่ 

- รายการขนาดใหญ่ คือ รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า (ยกเว้นรายการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินแบบท่ี 1 ให้ถือเอาคา่ต่ํากวา่เป็นเกณฑ์) 
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หลักเกณฑ์การพจิารณาราคาอันจะถือว่าเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยท่ัวไป 

 รายการประเภทธุรกิจปกตหิรือสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป คือ รายการดงักล่าวมีเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีสมเหตสุมผล เป็นธรรมและ

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถงึเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีด้้วย 

- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้รับ หรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับุคคลทัว่ไป 

- เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดียวกนัให้กบับุคคลทัว่ไป 

 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  มีการทํารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง            

(นิตบุิคคล) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1.บริษัท อมิเมจ โซลชูัน่ พลสั จํากดั ผลิตภาพพิมพ์ • เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 

2.บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ให้เช่าทรัพย์สิน 
• เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้ นและกรรมการร่วมกัน  คือ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ และ นางสาวปริศรา                   

เธียรกาญจนวงศ์ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (บุคคล) ลักษณะความสัมพันธ์ 

1.นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 
• เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารในบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     

• เป็นคูส่มรสของนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ และเป็นบดิาของนายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ นายชิตชยั  เธียรกาญจนวงศ์  

  นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ และ นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ์ 

2.นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 
• เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารในบริษัทฯ และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     

• เป็นคูส่มรสของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และเป็นมารดาของนายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ นายชิตชยั  เธียรกาญจนวงศ์  

 นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ และ นางสาวณฐัพร  เธียรกาญจนวงศ์ 

3.นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ 
• เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     

• เป็นบตุรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ เป็นน้องชายของนายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์  

และเป็นพ่ีชายของ นางสาวปริศราเธียรกาญจนวงศ์ และ นางสาวณฐัพร  เธียรกาญจนวงศ์ 

 

4.นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 
• เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ  และเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     

• เป็นบตุรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ เป็นน้องสาวของนายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์ และ 

นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ และเป็นพ่ีสาวของนางสาวณฐัพร  เธียรกาญจนวงศ์ 

5.นางสาวณัฐพร  เธียรกาญจนวงศ์ 
• เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     

• เป็นบตุรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ เป็นน้องสาวของนายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์ และ 

นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ และนางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  หน้าท่ี 111 



บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

13.1) ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชี บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) ”บริษัทฯ” 

ปี ช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี บริษัทสํานกังานสอบบญัชี 

2558 นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน* 3930 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั

2559 นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน* 3930 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั

2560 นายปรีชา อรุณารา* 5800 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั

หมายเหต ุ: *ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงนิของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยนาย ศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3930 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า          

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ตรวจสอบโดยนาย ปรีชา อรุณารา ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5800 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับงบการเงินรวมของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า         

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  

(2) ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทฯ สําหรับปี 2558 ถงึ 2560 

บริษัทบิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” ภายหลงัการได้รับการโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทย่อย (บริษัท 

บิก๊ คาเมร่า จํากดั) ในระหวา่งปี 2558 บริษัทได้ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทค้าปลีกกล้องถ่ายภาพ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และการให้บริการธุรกิจ

ภาพพิมพ์ จนในปัจจุบันมีสาขาในศูนย์การค้าชัน้นําในประเทศมากกว่า 270 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ช่ือร้าน “BIG Camera”, 

”BIG Mobile”, “Wonder Photo Shop” และ “AIS Shop by Partner”และในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายส่วนงาน

ธุรกิจภาพพิมพ์ โดยได้จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จํากดั เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตภาพพิมพ์ ท่ีใช้ในการ

เก็บความทรงจํา และการตกแตง่ เพ่ือตอบรับรูปแบบการใช้ชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
 

รายการ

(หน่วย: ล้านบาท) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 261.79          12.80      323.86         13.24      206.28         6.67        

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 242.31          11.84      311.69         12.74      296.69         9.60        

สินค้าคงเหลือ 1,051.04       51.37      1,250.81      51.12      1,951.96      63.16      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.92              0.19        4.64             0.19        13.97           0.45        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,559.06       76.20      1,891.00      77.29      2,468.90      79.88      

เงินฝากที่มีภาระคํ้าประกัน 157.63          7.70        157.44         6.42        129.18         4.18        

อาคาร และอุปกรณ์ 161.06          7.87        186.46         7.62        212.62         6.88        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.26              0.01        29.88           1.22        39.92           1.29        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 37.19            1.82        28.04           1.15        31.47           1.02        

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 27.28            1.33        38.00           1.55        77.75           2.52        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 103.53          5.06        116.13         4.75        130.88         4.23        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 486.95          23.80      555.95         22.71      621.82         20.12      

รวมสินทรัพย์ 2,046.01       100.00    2,446.95      100.00    3,090.72      100.00    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 889.69          43.48      1,014.45      41.46      1,177.31      38.09      

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ 2.97              0.15        0.42             0.02        0.67             0.02        

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี 33.33            1.63        -               -          -          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 62.80            3.07        99.00           4.05        77.41           2.50        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13.55            0.66        36.40           1.49        7.67             0.25        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,002.34       48.99      1,150.27      47.02      1,263.06      40.86      

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด

ชําระในหนึ่งปี
1.56              0.08        1.14             0.04        2.29             0.07        

หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี 116.67          5.70        -               -          -               -          

สํารองผลประโยชน์พนักงาน 16.02            0.78        17.54           0.72        21.36           0.69        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 134.25          6.56        18.68           0.76        23.65           0.76        

รวมหนี้สิน 1,136.59       55.55      1,168.95      47.78      1,286.71      41.62      

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 352.89          17.25      352.89         14.42      352.89         11.42      

ส่วนปรับปรุงจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (12.35)           (0.60)       -               -          -               -          

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว- สํารองแล้วตามกฎหมาย 30.00            1.47        35.29           1.44        35.29           1.14        

กําไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 538.15          26.30      889.82         36.36      1,415.83      45.81      

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม 0.56              0.03        -               -          -               -          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 909.25          44.44      1,278.00      52.22      1,804.01      58.37      

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย 0.17              0.01        -               -          -               -          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,046.01       100.00    2,446.95      100.00    3,090.72      100.00    

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

(หน่วย: ล้านบาท) จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการขาย 4,111.44     87.16       4,938.16    88.38       5,179.53    85.71       

รายได้จากการให้บริการ 136.95        2.90         94.87         1.70         100.13       1.66         

รายได้อื่น 468.61        9.93         554.25       9.92         763.44       12.63       

รวมรายได้ 4,717.00     100.00     5,587.28    100.00     6,043.10    100.00     

ต้นทุนขายสินค้า 3,320.45     70.39       3,751.95    67.15       4,147.80    68.64       

ต้นทุนในการให้บริการ 83.58          1.77         23.25         0.42         28.11         0.47         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 583.81        12.38       629.46       11.27       700.75       11.60       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 149.40        3.17         178.10       3.19         203.47       3.37         

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,137.24     87.71       4,582.76    82.02       5,080.13    84.06       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 579.76        12.29       1,004.52    17.98       962.97       15.94       

ต้นทุนทางการเงิน 15.51          0.33         3.93           0.07         2.17           0.04         

ภาษีเงินได้ 104.73        2.22         173.26       3.10         186.37       3.08         

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 459.52        9.74         827.33       14.81       774.43       12.82       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะไม่ถูกบันทึก

ในส่วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง
3.29            0.07         -             -          1.40           0.02         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 459.45        846.40       773.03       

ส่วนที่เป็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มี 0.07            -             -             

2558 25602559
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  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
งบกระแสเงนิสด 

 

 
 

  

รายการ 2558 2559 2560

(หน่วย: ล้านบาท) จํานวน จํานวน จํานวน

 กําไรก่อนภาษี 564.25             1,000.59          960.81                 

 ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 61.34               62.83               76.26                   

 หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 0.02                 0.09                 0.04                     

 ค่าเผื�อรายการบัญชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิได้รับ 5.59                 (10.09)              (8.24)                   

 ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (1.57)               0.25                 (0.26)                   

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.93                 1.61                 2.07                     

 ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (0.27)               (0.99)                (0.80)                   

 ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3.67                 0.51                 0.19                     

 รายได้ดอกเบี�ย (2.05)               (5.07)                (3.69)                   

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 15.51               0.94                 2.16                     

 กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สิน

ดําเนินงาน
647.42             1,050.67          1,028.54              

 สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (31.41)             (69.38)              14.86                   

   สินค้าคงเหลือ (43.60)             (189.67)            (692.90)               

   สินทรัพย์หมุนเวียน 13.09               (0.72)                (9.27)                   

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (17.05)             (12.60)              (14.75)                 

 หนี�สินดําเนินงาน เพิ�มขึ�น (ลดลง )

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 91.28               109.64             154.60                 

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5.58                 22.71               (28.81)                 

 เงินรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 665.31             910.65             452.27                 

   รับดอกเบี�ย 2.96                 4.98                 3.77                     

   จ่ายดอกเบี�ย (16.38)             (1.45)                (2.16)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (81.73)             (127.92)            (211.10)               

   จ่ายชําระหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน (0.16)               (0.10)                -                      

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกกรรมการดําเนินงาน 570.00          786.16          242.78             

115 
 



  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

  

รายการ 2558 2559 2560

(หน่วย: ล้านบาท) จํานวน จํานวน จํานวน

 เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพันลดลง (เพิ�มขึ�น) (23.69)             0.19                 28.26                   

 ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.12)               (30.42)              (13.33)                 

 ซื�ออุปกรณ์ (59.76)             (73.76)              (85.82)                 

 สิทธิการเช่าเพิ�มขึ�น (13.05)             (13.69)              (44.99)                 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.29                 5.17                 1.06                     

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกกรรมลงทุน (96.33)          (112.51)         (114.82)            

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น - สถาบันการเงิน เพิ�มขึ�น (ลดลง) (433.36)           -                   -                      

 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ�น (ลดลง) 150.00             (150.00)            -                      

 หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (ลดลง) (5.32)               (2.97)                1.40                     

 จ่ายเงินปันผล (0.12)               (458.60)            (246.94)               

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (288.80)         (611.57)         (245.54)            

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 184.87             62.08               (117.58)               

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 76.92               261.78             323.86                 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด 261.79          323.86          206.28             
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 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

 
  

อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.56                  1.64                  1.95                  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.50                  0.55                  0.40                  

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.50                  0.73                  0.20                  

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 70.46                64.09                84.90                

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5                       6                       4                       

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 3.22                  3.26                  2.59                  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112                   110                   139                   

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.33                  4.44                  4.22                  

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 83                     81                     85                     

Cash Cycle 34                     35                     58                     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 19.87                24.99                20.91                

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.24                20.88                19.48                

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร  (%) 88.04                74.82                23.60                

อัตรากําไรสุทธิ  (%) 9.74                  14.81                12.82                

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 67.46                75.65                50.25                

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 24.26                36.83                27.97                

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 322.66              512.29              426.33              

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 2.49                  2.49                  2.18                  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25                  0.91                  0.71                  

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 40.79                631.40              211.13              

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) 1.03                  1.08                  0.58                  

อัตราการจ่ายเงินปันผล
1
  (%) 46% 58% 55%

1: สําหรับปี 2560 เป็นอัตราที�ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2561 และให้นําเสนอขอความ

เห็นชอบต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี 2560 ในวันที� 11 เมษายน 2561
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา 

 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจค้าปลีก อุปกรณ์ถ่ายภาพ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงให้บริการล้างอัดภาพ การให้บริการงานพิมพ์ภาพครบวงจร และ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ มีสาขารวมมากกว่า 270 สาขาทัว่ประเทศไทย ภายใต้ช่ือ “BIG Camera”, “BIG Mobile by BIG camera”, 

“Wonder Photo Shop” รวมทัง้การเข้าร่วมโครงการ AIS shop by  Partner กบั บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด เข้า

บริหารงานในร้าน AIS shop รายได้หลกัของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขายอปุกรณ์ถ่ายภาพ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้โอนส่วนงาน

ธุรกิจภาพพิมพ์ ในส่วนงานการผลิต ให้แก่บริษัทย่อยช่ือ บริษัท อิมเมจ โซลูชัน่ พลสั จํากดั ท่ีได้จดัตัง้ขึน้ในระหว่างปี 2560 เพ่ือให้การ

นําเสนอและวเิคราะห์รายการแสดงข้อมลูเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและสะท้อนภาพรวมของบริษัท ข้อมลูท่ีแสดงตอ่จากนีจ้ะเป็นข้อมลูจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในช่วงปี 2560 ยงัคงมีรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพเป็นหลกัท่ีร้อยละ 91 และ

รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ส่ือสารร้อยละ 8 โดยการเติบโตหลกัเป็นการเติบโตของรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีอตัราการเติบโตกว่า

ร้อยละ 100 โดยในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม 6,043.57 ล้านบาทสงูขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8 และกําไรสทุธิ 774.43 ล้านบาท 

 

14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

รายได้จากการขาย 

 รายได้หลกัของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสนิค้าในกลุ่มอปุกรณ์ถ่ายภาพและอปุกรณ์เก่ียวเน่ือง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 79 

ของรายได้รวมผ่านทางร้าน BIG Camera กว่า 220 สาขาทัว่ประเทศไทย โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ผลิตอุปกรณ์

ถ่ายภาพท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าชัน้นํา อาทเิช่น แคนนอน นิคอน ฟจิู โซน่ี โอลิมปัส ไลก้า โกโปร เป็นต้น รายได้จากการจําหน่ายสินค้าใน

กลุ่มนีมี้อัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี เป็นผลจากการท่ีทางผู้ผลิตได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะกลุ่มได้อย่างดี อย่างไรก็ตามถงึแม้วา่ในระหวา่งปี 2560 ความสามารถในการจบัจ่ายของผู้บริโภคจะชะลอ

ตวัแตบ่ริษัทฯก็ยงัคงรักษาระดบัการขายสินค้าในกลุ่มนีไ้ด้โดยมีอตัราเติบโตท่ีร้อยละ 1.3 และถึงแม้ว่าอตัราเติบโตจะไม่มากเน่ืองจากมี

การทําแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกบัผู้ ผลิตสินค้าตลอดทัง้ปี แต่ทางบริษัทฯจะได้รับเงินสนบัสนนุส่งเสริมการขายนีช้ดเชยมาในรูป

ของรายได้อ่ืนแทนทําให้รายได้อ่ืนของบริษัทฯในปี 2560 มีอตัราเตบิโตถงึร้อยละ 37  

ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอปุกรณ์ส่ือสารนัน้ มีสดัส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 7 ของรายได้รวมโดยมีอตัราเติบโตจากปี 

2559 ในอตัราร้อยละ 80 เป็นผลจากการท่ีในระหวา่งปี 2560 บริษัทฯมีนโยบายในการขยายร้านจําหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารภายใต้ช่ือ BIG 

Mobile by BIG Camera อย่างชัดเจนโดยในระหว่างปีมีสาขาเพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 15 สาขา รวมทัง้การเข้าร่วมโครงการต่างๆกับกลุ่มผู้

ให้บริการเครือข่ายสญัญาณโทรคมนาคม อาท ิAIS, True และ DTAC เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯสามารถทํารายได้จากส่วนนีไ้ด้มากขึน้ 

 

รายได้จากการบริการ 

 รายได้จากการบริการถือเป็นส่วนเสริมให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการล้างอดัภาพ ซ่อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

บริการจดัทําสมดุภาพถ่าย (โฟโต้บุ๊ค) และการบริการขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึง่งานบริการดงักล่าวรองรับในทุก

สาขา โดยรายได้จากงานบริการในปี 2560 เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้ในทุกส่วน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายได้ในส่วนของงานบริการขยายระยะเวลารับประกนัอุปกรณ์ถ่ายภาพ ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้โอนย้ายส่วน
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งานผลิตภาพพิมพ์ให้แก่บริษัทย่อยท่ีได้จดัตัง้ขึน้ในระหวา่งปีเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและคล่องตวัในการขยายตวัของผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มนี ้โดยคาดวา่ในปี 2561 จะสามารถเพิ่มรายได้จากส่วนงานนีไ้ด้อย่างก้าวกระโดด 

 

รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืนของบริษัทฯประกอบด้วยดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ รายได้จากการขายบตัรกํานลัการผลิตภาพ

พิมพ์ตา่งๆ ท่ีผู้ ซือ้ไม่นํากลบัมาใช้ ส่วนลดรับ เงินสนบัสนนุท่ีได้รับจากทางตวัแทนผู้ผลิตสินค้าเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการกระตุ้นยอดขาย

และเป็นการสนบัสนนุการจดักิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  

รายได้อ่ืนในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 209 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 37 ซึง่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าร่วมโครงการ

กบัผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในการทํารายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภค และเกือบทัง้หมดเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ

รายได้สนบัสนุนส่งเสริมการขายจากทางผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ จากกําลังซือ้ของผู้บริโภคท่ีชะลอตวัตัง้แต่ช่วงไตรมาสสองของปีทาง

บริษัทฯและผู้ผลิตอปุกรณ์ถ่ายภาพจึงได้ร่วมมือกนัจดัทําแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาระดบัอตัราการขายสินค้าใน

กลุ่มนี ้ 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขาย 

 ต้นทนุขายประกอบด้วย ต้นทนุสินค้าสําเร็จรูป สํารองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมยั หกักลบกบัเงินส่วนเพ่ิมท่ีได้รับการชดเชยราคา 

จากการซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้แทนจําหน่ายในประเทศไทย ต้นทนุขายในปี 2560 จํานวน 4,147 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 395 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ซึง่เป็นไปตามการขายสินค้าในระหว่างปี โดยในปี 2560 ต้นทนุขายนัน้มีอตัราเท่ากบัร้อยละ 80 ของรายได้จาก

การขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 ท่ีมีอัตราร้อยละ 76 จากการทํารายการส่งเสริมการขายร่วมกับทางผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและผู้ ให้

บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เพ่ือกระตุ้นความต้องการจบัจ่ายสินค้าในระหว่างปี 2560 

 

ต้นทุนบริการ 

 ต้นทุนบริการประกอบด้วย ค่าวสัดุสิน้เปลืองท่ีใช้ในการล้างอดัภาพ ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้นทนุค่าซ่อม

อุปกรณ์การถ่ายภาพ ในระหว่างปี 2560 มีต้นทนุบริการเกิดขึน้รวมทัง้สิน้ 28 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 5 ล้านบาทซึง่ส่วน

หนึง่เป็นผลจากการลงทนุในเคร่ืองพิมพ์ขนาดใหญ่ในระหวา่งปีเพ่ือรองรับการผลิตในอนาคต 

 

อัตรากําไรขัน้ต้น  

 

 อตัรากําไรขัน้ต้นโดยรวมของในปี 2560  ลดลงจากปี 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทํารายการส่งเสริมการขายต่างๆร่วมกบั

ทางผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการเครือข่ายเพ่ือรักษาระดบัอตัราการซือ้สินค้าของผู้บริโภค รวมถงึการขยายส่วนงานการผลิตภาพพิมพ์จึงมี

การลงทนุในเคร่ืองพิมพ์ภาพในช่วงระหวา่งปีเพ่ือรองรับการขยายกําลงัการผลิตในปี 2561  

 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

กําไรขั้นต้นจากการขาย 790.99        19.24       1,186.21    24.02       1,031.73    19.92       

กําไรขั้นต้นจากการบริการ 53.37          38.97       71.62         75.49       72.02         71.93       

กําไรขั้นต้นรวม 844.36        19.87       1,257.83    24.99       1,103.75    20.91       

อัตรากําไรขั้นต้น
2558 25602559
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ท่ีในการตัง้ร้านในศูนย์การค้าชัน้นําของประเทศ ค่าโฆษณา 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขายรวมถึงค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดอบรมการใช้อุปกรณ์

ถ่ายภาพ การจดังานแสดงสินค้า การจดักิจกรรม CSR ต่างๆ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนีบ้างส่วนจะแปรผนัตามรายได้จากการขาย 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 700 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมซึง่เป็นอตัราท่ีเท่ากบัปี 2559 

ทัง้ๆท่ีในระหวา่งปีอตัราคา่เช่าร้านและคา่บริการพืน้ท่ีมีอตัราท่ีเพิ่มสูงขึน้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯได้คํานึงถึงค่าใช้จ่าย

ตา่งๆและพยายามรักษาระดบัการขายให้เตบิโตเพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

ในส่วนของคา่ใช้จ่ายในการบริหารนัน้ประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายการบริหารจดัการทัว่ไป ซึง่ในปี 

2560 มีค่าใช้จ่ายในส่วนนีจํ้านวน 203 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวมซึง่นบัได้ว่าไม่แตกต่างจากปี 2559 มากนกั โดยการ

เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในส่วนของคา่ใช้จ่ายเก่ียวข้องกบัพนกังานตามการปรับอตัราคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานประจําปี

ให้แก่พนกังาน  และจากการท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานในบางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการทํางาน รวมทัง้การเพิ่มขึน้

ของคา่ใช้จ่ายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในระหวา่งการพฒันา  

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ต้นทนุทางการเงินเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ ยืมเงินตา่งๆ เช่น ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และระยะยาว เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน ต้นทนุทางการเงนิลดลงจากการท่ีบริษัทฯได้จ่ายชําระเงินกู้ระยะยาวในปี 2559 ทําให้ไม่มีภาระดอกเบีย้ในส่วนนี ้  

 

ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลต่างชัว่คราวของภาษีเงินได้ทางบญัชีโดยในปีนีบ้ริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สูงขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของกําไร โดยมีอตัราต่อกําไรก่อนภาษีท่ีร้อยละ 19 จากร้อยละ 17 ในปี 2559 สืบเน่ืองมาจากการโอนกิจการ

ทัง้หมดทําให้ในปี 2559 สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีในส่วนของขาดทนุสะสมทางภาษียกมาได้  

 

กําไรสุทธิ 

 กําไรสุทธิในปี 2560 จํานวน 774 ล้านบาทลดลง จากปี 2559 จํานวน 53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6 ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

การท่ีในปี 2559 สามารถใช้ประโยชน์จากขาดทนุสะสมยกมาได้  และอีกส่วนหนึง่เกิดจากการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น 

 ในส่วนของอตัรากําไรสุทธิ ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จํานวน 2 basis point เป็นร้อยละ 13 แต่หากเทียบกบัปี 2558 มี

อตัราท่ีเพิ่มขึน้ 3 basis point หรือร้อยละ 10 ในปี 2558  

14.3) วเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 มีจํานวน 2,046 ล้านบาท 2,447 ล้านบาท และ 3,091 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ทัง้จากการขยายสาขาให้ครอบคลุมทัว่ประเทศและการเพ่ิม

ความเช่ือมั่นให้กับกลุ่มผู้ บริโภคจนเป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจเป็นผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯสามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดได้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทฯเป็นการค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีให้เลือกครบทกุความต้องการของผู้บริโภค ดงันัน้สินค้าจึงเป็นสินทรัพย์หลกัของบริษัทซึง่มีถึง 1,951 ล้านบาทหรือ

คดิเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพย์รวม  
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือจํานวน 206 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ซึง่มีจํานวน 324 ล้านบาท เท่ากบั 118 

ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 57 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการจ่ายชําระค่าสินค้าให้แก่คูค้่าท่ีเพิ่มขึน้ในระหว่างปี 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นประกอบด้วยลกูหนีจ้ากการขายสินค้าซึง่ส่วนใหญ่เป็นธนาคารเจ้าของเคร่ืองรูดบตัรเครดิต จํานวน

ร้อยละ 15 รายได้ส่งเสริมการขายค้างรับจากทางคู่ค้าร้อยละ 82  อีกร้อยละ 3 เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และลูกหนีอ่ื้นๆ ซึ่งมียอด

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 297 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนประมาณ 15 ล้านบาท โดยส่วนท่ีลดลงเป็นลูกหนีจ้ากการขาย

สินค้าสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงช่วงเวลาของโครงการ ช้อปช่วยชาติ เร็วขึน้กระตุ้นการจบัจ่ายในช่วงต้นเดือนธันวาคมแทนทําให้

ลกูค้าคงค้างในช่วงสิน้ปีลดน้อยลง 

 

สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือถือเป็นสินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจํานวนทัง้หมด 1,951 ล้าน

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพย์ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจค้าปลีกท่ีต้องมีการสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือรองรับการขายในทกุๆ สาขา

โดยเฉล่ียแล้วในร้านหนึง่ๆ ของบริษัทฯจะมีสินค้ามลูคา่รวมประมาณ 6 ล้านบาท ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กบัขนาดของร้านรวมทัง้สถานท่ีตัง้ อีก

ทัง้สินค้าท่ีนําไปตัง้ขายในแต่ละร้านก็อาจมีประเภทท่ีแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายในแต่ละเขตและภูมิภาค 

โดยรวมสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 56 หรือเป็นจํานวน 701 ล้านบาทซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขารวมทัง้การ

เปล่ียนแปลงราคาขายเฉล่ียของสินค้ารุ่นใหม่ๆท่ีออกสู่ตลาดในระหว่างปี 2560 และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าตามการประมาณ

การขายท่ีสงูเกินความจริงในระหว่างปีทําให้มีสินค้าคงเหลือในปี 2560 ในปริมาณท่ีสูงขึน้แต่อย่างไรก็ตามในปี 2561 ฝ่ายจดัการได้เข้า

มาดแูลปริมาณการสัง่ซือ้และปริมาณการถือครองสินค้าอย่างใกล้ชิดมากขึน้เพ่ือให้สามารถคงปริมาณสินค้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

และเพียงพอต่อความต้องการมากขึน้ ทัง้นีท้ัง้นัน้สินค้าท่ีทางบริษัทฯนําเข้ามาขายเกือบทัง้หมดเป็นการสั่งซือ้มาจากทางผู้ผลิตหรือ

ผู้แทนจําหน่ายชัน้นําในประเทศซึง่ได้รับสิทธิในการขายอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการรับประกนัคณุภาพจากทางผู้ผลิตและผู้แทนจําหน่าย

ทําให้สินค้าของบริษัทฯได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 เป็นภาษีซือ้ท่ีสามารถนําไปใช้ได้ในอนาคต ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 13 ล้านบาท 

 

เงนิฝากท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

 เป็นเงินฝากระยะยาวกบัทางสถาบนัการเงิน เพ่ือใช้ในการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีนํามาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ และการออก

หนงัสือคํา้ประกนั (Bank Guarantee) ตา่งๆ ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 129 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากมีการคืนวงเงิน

สินเช่ือบางส่วนให้แก่ธนาคารจากการท่ีไม่ได้ใช้งานจงึทําให้ไถ่ถอนภาระคํา้ประกนัดงักล่าวได้ 

 

อาคารและอุปกรณ์ 

 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้างท่ีใช้สําหรับเป็นท่ีพกัให้แก่พนกังานขายจากสาขาต่างๆ ท่ีหมนุเวียน

เข้ามาอบรมท่ีสํานกังานใหญ่เป็นประจําตลอดทัง้ปี เคร่ืองตกแต่งสํานกังานและสาขา ยานพาหนะ เคร่ืองล้างอดัภาพ คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์สํานกังาน ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 212 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 16 ล้านบาทส่วนหนึ่ง

เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของการเปิดสาขาใหม่ในระหว่างปีจํานวน 15 สาขาในระหวา่งปี 2560 
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สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 

 สิทธิการเช่ารอตดับญัชีเป็นสิทธิในการเช่าสถานท่ีท่ีใช้ในการขายสินค้าในศนูย์การค้า ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสิทธิการเช่า

ทัง้สิน้ 5 แหง่ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 78 ล้านบาท ได้แก่  

 (1) สิทธิการเช่า  ณ ศนูย์การค้าย่ิงเจริญบางพลี (เหลืออาย ุ5 ปี 8 เดือน) 

 (2) สิทธิการเช่า  ณ อาคารศนูย์การค้าเดะมอลล์สาขางามวงศ์วาน (เหลืออาย ุ2 ปี) 

 (3) สิทธิการเช่า  ณ โครงการศนูย์การค้าเอม็ควอเทียร์ ชัน้ 3 (เหลืออาย ุ7 ปี 3 เดือน) 

 (4) สิทธิการเช่า Blue Port Hua Hin Resort Mall (เหลืออาย ุ18 ปี 10 เดือน)  

 (5) สิทธิการเช่า ณ ศนูย์การค้า สยาม พารากอน (เหลืออาย ุ13 ปี) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 เป็นประโยชน์ทางภาษีท่ีสามารถนําไปใช้ลดเงินภาษีท่ีเกิดในอนาคตได้ โดยเกิดขึน้จากผลต่างระหว่างรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ทางบญัชีและทางภาษีท่ีมีเกณฑ์ในการพิจารณาบางอย่างท่ีแตกต่างกัน สําหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของบริษัทฯเกิดจากผลประโยชน์

ทางภาษีจากค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ เงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และรายการส่วนลดรับค่าสินค้า 

โดยมียอดรวมทัง้สิน้ 31 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 3 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของ

ประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของสินค้าคงเหลือ และรายการส่วนลดรับคา่สินค้า 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ส่วนใหญ่เป็นเงินประกันต่างๆท่ีเก่ียวกับการเช่าสถานประกอบการของสาขา โดยจะได้รับคืนเม่ือมีการคืนพืน้ท่ีให้กับทาง

ศนูย์การค้า ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 131 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 15 ล้านบาทตามการขยายตวัของสาขาและการปรับเพ่ิมขึน้

ของโครงสร้างคา่เช่าในแตล่ะปี 

14.4) แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 

โครงสร้างเงนิทุน 

 อตัราหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯมีอตัราเท่ากบั 0.71, 0.91 และ 1.25 เท่าในปี 2560 2559 และ 2558 ตามลําดบั ร้อยละ 91 

ของหนีส้ินทัง้หมดเป็นเจ้าหนีก้ารค้าซึ่งไม่มีภาระหรือต้นทุนทางการเงิน โดยมีเพียงร้อยละ 0.2 ของหนีส้ินโดยรวมท่ีเป็นหนีส้ินจาก

สถาบนัการเงินท่ีมีต้นทนุทางการเงิน ซึง่เป็นสดัส่วนท่ีแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพในการบริหารแหล่งเงินทนุได้เป็นอย่างดีของฝ่ายจดัการ 

 

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

 เป็นวงเงินหนีส้ินระยะสัน้ท่ีทางบริษัทฯได้รับจากสถาบนัการเงิน 6 แห่ง ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่มียอดภาระหนี ้

คงเหลือจากการใช้เงินเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ร้อยละ 91 ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเป็นเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้สินค้ามาเพ่ือขายโดยเฉล่ียแล้วมีระยะเวลาในการจ่าย

ชําระคืนประมาณ 60-180 วนั ส่วนท่ีเหลือเป็นคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายซึง่ประกอบไปด้วย คา่เช่า คา่บริการ คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ  
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หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 เป็นหนีส้ินท่ีเกิดจากการเข้าทําสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาลีสซิ่งในการซือ้ทรัพย์สิน ซึง่ได้แก่ ยานพาหนะ และคอมพิวเตอร์ 

อายสุญัญาเช่าประมาณ 5 ปี ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท 

 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

 ประกอบด้วยเงินมัดจําและคํา้ประกันการทํางานของพนกังาน ประกนัสังคม ภาษีเงินหกั ณ ท่ีจ่าย และภาษีขายรอนําส่งให้

กรมสรรพากร ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดคงเหลือ 8 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 28 ล้านบาทเน่ืองจากในช่วงปลายปีก่อนมียอดคงเหลือ

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นในระหว่างเดือนธนัวาคม 2559 ซึง่รอนําส่งให้สรรพากรในเดือนมกราคม 2560 

 

สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

 เป็นการตัง้สํารองผลประโยชน์ท่ีทางบริษัทฯจะต้องจ่ายให้แก่พนกังานหากพนกังานทํางานจนครบอายุเกษียณอายุซึง่เป็นไป

ตามกฎหมายแรงงาน โดยเป็นประมาณการหนีส้ินท่ีประมาณขึน้ภายใต้หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ

ได้ตัง้สํารองผลประโยชน์พนกังานไว้ทัง้สิน้ 21 ล้านบาทจากจํานวนพนกังานทัง้สิน้ 889 คน เงินสํารองดงักล่าวเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 

4 ล้านบาทเน่ืองจากในระหว่างปี 2560 ได้ทําการจ้างหน่วยงานภายนอกให้ทบทวนการคํานวณประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์

พนกังานให้สอดคล้องกบัสวสัดกิารและโครงสร้างพนกังานท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผลต่างดงักล่าวจะถกูแสดงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,528,878,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวน

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทัง้สิน้ 352,887,880 บาท  

 

14.5)  สภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

 สําหรับปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 570 ล้านบาทซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของกําไรสุทธิรวมถึง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพขึน้โดยส่งผลให้ระยะเวลาในการขายสินค้าลดลงด้วยเช่นกนัจาก 144 วนัในปี 2556 

เป็น 114 วนัในปี 2558 ในการใช้เงินในส่วนของการลงทนุนัน้ในระหวา่งปี 2558 บริษัทฯได้ดําเนินการเปิดสาขาใหม่ทัง้สิน้ 18 สาขาซึง่ใช้

เงินทนุในการตกแต่งรวมประมาณ 60 ล้านบาท รวมทัง้มีการเข้าร่วมสญัญาในสิทธิการเช่าระยะยาวกบัทางศนูย์การค้าเพ่ิมขึน้มลูค่าท่ี

จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างปีเท่ากบั 13 ล้านบาท นอกจากนีใ้นระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้รับการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากทางธนาคารจํานวน 

150 ล้านบาทเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินหมนุเวียน 

ในปี 2559 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 786 ล้านบาทจากการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิและการดําเนินการ

ปกติของบริษัทฯ โดยในระหว่างปีบริษัทฯได้ใช้เงินลงทนุในส่วนของการเปิดสาขาจํานวน 18 แห่งรวมทัง้การลงทนุในเคร่ืองปริน้ท์ภาพ 

และserver เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจจํานวนทัง้สิน้ 87 ล้านบาท รวมทัง้ได้ลงทนุในระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหาร

จดัการจํานวน 27 ล้านบาทโดยเป็นการลงทนุในระบบ SAP นอกจากนัน้ยงัมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้

จํานวนรวม 150 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรวม 458 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯยงัคงมีเงินสดเพิ่มขึน้ระหว่างปี 2559 

จํานวน 62 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินการจํานวน 243 ล้านบาทซึง่ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของสินค้า

คงเหลือ และการจ่ายชําระภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มสูงขึน้ และในระหว่างปีได้มีการลงทนุในส่วนของการเปิดสาขาใหม่จํานวน 131 ล้านบาท 
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รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 247 ล้านบาท สง่ผลให้ในปีนีมี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจํานวน 118 ล้าน

บาท 

ในส่วนของอตัราส่วนสภาพคล่องนัน้ในปี 2559 บริษัทฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว และอตัราส่วน

สภาพคล่องกระแสเงินสดสงูขึน้จากปีก่อนๆ จากการท่ีบริษัทมีเงินรับจากการขายท่ีสูงขึน้จนทําให้สามารถลดการใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้

และเงนิเบิกเกินบญัชีได้อย่างมีนยัสําคญั โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการลดระยะเวลาในการขายสินค้า ระยะเวลาใน

การเก็บหนี ้ได้เป็นอย่างดี จงึทําให้มีเงินทนุในการใช้หมนุเวียนได้ดีขึน้ นอกจากนัน้ยงัทําให้อตัรากําไรสุทธิและอตัราตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น

ก็เพ่ิมสงูขึน้ด้วยเช่นกนั โดยในปีนีบ้ริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสงูขึน้เป็นร้อยละ 76  

สําหรับปี 2560 จากผลกระทบในส่วนของความสามารถในการจบัจ่ายท่ีลดน้อยลงของผู้บริโภคส่งผลต่อกําลงัการซือ้ท่ีลดลง

อย่างเห็นได้ชดั ส่งผลให้มีอัตราการหมนุของสินค้าคงเหลือท่ีลดน้อยลงรวมทัง้วงจรเงินสดท่ีเพิ่มสูงขึน้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยงัคง

รักษาระดบัอตัรากําไรสทุธิได้ท่ีร้อยละ 12.8  

14.6)  ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

1) บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพืน้ท่ีร้านค้าในอาคารและบริการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อายุของ

สญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 5  ปี 10 ปี และ 15 ปี จํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานและ

บริการท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้

จ่ายชําระ 2558 2559 2559 

ภายใน 1 ปี 189 170 170 

มากกวา่ 1 ปี 135 147 136 

 

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวน 92 ล้าน

บาท ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภารผกูพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกตขิองบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมัดระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัท

ฯ อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู

การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลุม

ถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทฯ               

ได้มอบหมายให้ นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์ ตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 

ตําแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท  เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ นายชาญ        

เธียรกาญจนวงศ์ หรือนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์  กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมลู

ดงักล่าวข้างต้น 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

2. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอํานาจ 

1. นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ และ     

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

หรือ 

2. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 
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 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

  

 ทัง้นี ้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จใน

สาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสูจน์ได้ว่า

โดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถงึความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 

หมายเหต ุ *** ใช้บงัคบักบับริษัทท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัของหมวด 3/1แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น  ได้แก่ 

ดร.สวุทิย์ ธนียวนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางหฤทยั สขุย่ิง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ศ.ดร.ภมูิฐาน   รังคกลูนวุฒัน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทัง้ 3 ทา่นเป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคล้องกบั

ข้อกําหนดและแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี  ผู้ตรวจสอบภายในและ

ผู้บริหารแผนกตา่งๆ ตามวาระท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหารือและแลกเปล่ียนข้อคดิเหน็  โดยในระหว่างปี 2560 ได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี 2 ครัง้ 

เพ่ือปรึกษาหารือกนัอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสําคญัๆ  ในการจดัทํางบการเงิน รวมถงึรับทราบผลการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ข้อสงัเกตท่ี

ตรวจพบตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและการ

ปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส  สรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดงันี ้

การสอบทานงบการเงินประจําปีและงบการเงินรายไตรมาส ประจําปี 2560 รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชี ตลอดจนได้หารือกบัฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

ถึงนโยบายการบัญชีท่ีสําคญัการประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้จัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน เช่ือถือได้ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทนัตอ่เวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 

นกัลงุทนุ และผู้ใช้งบการเงิน  

การสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความสําคัญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัท่ีได้พิจารณา

นัน้ เป็นไปตามธุรกิจปกต ิท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าและราคาท่ีสมเหตสุมผล ดงัเช่นท่ีทํากบับุคคลภายนอกทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทและผู้ ถือหุ้น รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามกฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ตามรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี ซึ่งครอบคลุมด้านการบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิงาน การติดตามผลการ

ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั พบว่าการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานสําคญัมีความเหมาะสมกบั

การดําเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่แล้วเสร็จตามกําหนดหรือมีความคืบหน้าอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ 
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 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ตรวจสอบจงึมีความเหน็วา่ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายใน สามารถสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลได้

วา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียง  โดยจัดตัง้

คณะทํางานบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลให้บริษัทฯ ดําเนินงานด้านบริหารความ

เส่ียงทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทัง้จากภายในและภายนอก มีการจัดทําแผนการจดัการ

ความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  

 การสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามระบบงานท่ีกําหนดไว้ และการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเร่ืองรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดําเนินการตาม

เง่ือนไขทางธุรกิจปกตอิย่างสมเหตสุมผล    

 อีกทัง้บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อ

ร้องเรียนดงักล่าว 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมิน

ตนเองตามแนวปฏิบัติท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาเห็นชอบให้ บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของ บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและเสนอตอ่ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเหน็โดยรวมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง  เช่ือถือได้ 

สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอเหมาะสม และ

มีประสิทธิผล  มีการปฏิบตัิหน้าท่ีสอดคล้องตามระบบการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 

 

   (ดร.สวุทิย์  ธนียวนั) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

   บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2561 

 แบบประเมินนีจ้ัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการ

เก่ียวกับ 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 



 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

1.1 คณะกรรมการและผู้ บริหารกําหนดแนวทาง และมีการ

ปฏิบตัิท่ีอยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ

ดําเนินงาน ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ือง

ตา่งๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้จดัทําหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทาง ธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร

แล้ว  และกําหนดไว้ ในคู่มือการทํางาน ของ

พนกังาน และบริษัทฯ ได้แจ้งให้พนกังานทราบเมื่อ

เข้า ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ติดประกาศคูม่ือการ

ทํางานและ Code of conduct ไว้ ท่ีบอร์ดติด

ประกาศของบริษัทฯและในเวบไซต์ของบริษัทฯ 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังาน

ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุ

ถึง 

       1.2.1 มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) 

สาํหรับผู้บริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนใน

ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ 

ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนด

ข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้

ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและ

บทลงโทษเป็นประจําทุกปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 

conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-บริษัทจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึง

ปฏิบตัิของพนกังาน (Code of Conduct) ทัง้

แนวทางปฏิบัติภายในสถานท่ีทํางาน แนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้ เ ก่ียวข้องนอกบริษัท และ แนวทาง

ปฏิบตัิเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

 กําหนดเป็นหวัข้อในการปฐมนิเทศ รวมทัง้ระบุ

โทษทางวินยัในระเบียบของบริษัทฯ 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัติาม Code 

of Conduct 
 - บริษัทฯ ได้กําหนดให้สํานกัตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ ติดตามจัดทํา

แบบประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

      1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบ

ภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอก

องค์กร 

 

 

 

 

 

Conduct Self Assesment และได้ดําเนินการให้

ผู้บริหารและพนักงานทําแบบประเมินตนเองเมื่อ

เดือน ธนัวาคม 2560 

- ด้านการควบคุมภายใน ดําเนินการแต่งตัง้ให้ 

บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด เป็นผู้

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

และให้หน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจติดตาม  

- ด้านข้อมูลทางบัญชีและการเงิน แต่งตัง้  ให้ 

บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบ

ข้อมลูทางบญัชีและงบการเงิน ปี2560 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

        1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบั

การฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน (บริษัท) และว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบการ

คว บคุมภา ยใ นจ า กห น่ว ย งา นภา ยน อก ใ ห้

ดําเนินการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ และให้

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่าย

บริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่ง

ชดัเจน 

 มีการกําหนด ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ

คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้อํานาจอนมุตัิเฉพาะ 

ตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิไว้อยา่งชดัเจน 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเปา้หมายการ

ดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายและแผนดําเนิน

ธุรกิจรายงานตอ่คณะกรรมการและกํากบัดแูล 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่ง

ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ

บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแล ผ่านทางกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํานาจการ

อนมุตัิ 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมี

ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอ

คําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

 - 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ 

ความสามารถนา่เช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี

อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและ

ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 อ้างอิงจากรายงานประจําปี 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการ

ควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้าง

สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการ

ควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกํากับดูแล การ

พัฒนา และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในครอบคลมุทัง้ 5 ปัจจยั 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ

ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

3.1 ผู้ บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการ

บรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้

ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคญั ซึ่ง

ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบ

ภายในท่ีขึน้ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี

ชดัเจน เป็นต้น  

 

 

บริษัทฯ มีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรโดยรวม

และในระดับหน่วยงานท่ีชัดเจนและเหมาะสม มี

การมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเป็น

ลายลักษณ์อักษรโดยพนักงานทุกคนทราบถึง

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน พร้อม

ทัง้มีการจัดทําคําบรรยายลกัษณะงานของแต่ละ

ตําแหนง่งาน 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

3.2  ผู้ บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมเ ก่ียวกับอํานาจหน้า ท่ี  ความ

รับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

 อ้างอิงตามคําอธิบาย ข้อ 3.1 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

 มีการกําหนด ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ผู้จดัการและ

หวัหน้างาน และกําหนดอํานาจอนมุตัิเฉพาะ ตาม

ขอบเขตอํานาจการอนมุตัิอย่างชดัเจน รวมทัง้การ

กําหนด Job Description 

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมี

กระบวนการสอบทานนโยบายและวิ ธีการปฏิบัตินัน้อย่าง

สมํ่าเสมอ 

 มีการกําหนด Job Description ในแต่ละตําแหน่ง

งาน และนโยบายในด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัหา พฒันา และรักษาบคุลากร มีการทบทวนใน

การจดัทํางบประมาณประจําปี 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้

แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดี และการ

จัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ

สือ่สารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

 มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี กําหนด

หลกัเกณฑ์การประเมินผลชดัเจน เปา้หมายในการ

ทํางานปีตอ่ไป ผลการประเมินใช้ประกอบการ

พิจารณาให้แรงจงูใจ 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับ

การขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่าง

ทนัเวลา 

 บริษัทฯ มีการจัดทําแผน และมีการเปรียบเทียบ

บุคลากร พร้อมทัง้ดําเนินการจัดหาบุคลากรท่ียัง

ขาดตามอัตราท่ีกําหนด โดยพิจารณาตาม Job 

Description ของแตล่ะตําแหนง่งานท่ีกําหนดไว้ 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและ

พนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการ

ฝึกอบรม 

 บริษัทฯ มีการจัดทําแผนการฝึกอบรมประจําปี 

พร้อมกบัจัดทํารายงานเปรียบเทียบการฝึกอบรม

ตามแผน 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ 

(succession plan) ท่ีสาํคญั 
 บริษัทฯ มีการจัดทําร่างแผนการสรรหาผู้ สืบทอด

ตําแหนง่ท่ีสาํคญัแล้ว 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิง

บงัคบัให้บคุลากร ทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน 

และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีท่ีจําเป็น 

 บริษัทฯ มีการประกาศใช้คู่มือการปฏิบตัิงาน และ

ระเบียบต่างๆ ซึ่งกําหนดให้ผู้ ปฏิบัติงานทําการ

ทบทวนคู่มือสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามระบบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน 

การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้

เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of  Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

 บริษัทฯ มีการกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน 

(KPI) เพ่ือบรรลวุัตถุประสงค์ทัง้ระยะสัน้และระ

ยาวของบริษัท และเป็นไปตามแผนการบริหาร

ความเสีย่งของบริษัท 

5.3  คณะกรรมการและผู้ บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้

รางวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จ

ของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

 อ้างอิงตามคาํอธิบาย ข้อ 5.2 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรง

กดดนัท่ีมากเกินไป ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายโดยไม่สร้างแรง

กดดันท่ีมากเกินไปให้กับพนักงานรวมทัง้มีการ

กําหนดผลตอบแทน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้กบัพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

  



 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่า

รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ

หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และ

เปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

 บริษัทฯ มีการแสดงรายงานทางการเงินของบริษัท 

ท่ีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบบัญชี รับ

อนุญาต และได้รับการพิจารณาโดยผู้ บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดย

พิจารณาถึงปัจจัยท่ีสําคญั เช่น ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน ขนาด

ของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการ

ดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 6.1 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติ

และสื่อสารนโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้ บริหารและ

พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ

วฒันธรรมขององค์กร 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีผ่านการอนุมัติโดย

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  มี ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน

รับทราบและถือปฏิบตัิ 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง

ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงาน

ตา่งๆ   

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 และคณะทํางานได้

ร่วมกันประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง พร้อมทัง้ประกาศให้พนักงานทุกคน

รับทราบและถือปฏิบตั ิ 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสีย่งทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยั

ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกล

ยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง  บริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนกัถึงความเสี่ยงทุก

ประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

เ พ่ือ ป้อง กัน ควา มสูญเสีย ท่ี อาจ เ กิ ดขึ น้  จึ ง

มอบหมายให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้

พิจารณาความเสี่ยงต่างๆอย่างใกล้ชิด ให้อยู่ใน

ระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้  และนําเสนอต่อ ท่ี

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง 

 

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณา

ทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเสี่ยง 

โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลด

ความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  

หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

 

 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลมุ

การทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงินเท็จ  การ

ทําให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่า

ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 

controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  การได้มา

หรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 - 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดย

พิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้

พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

แก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทํา

ไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกิน

ความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย 

เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานจริง

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ด ย ค ณ ะ

กรรมการบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการทบทวน

เปา้หมายถึงความเป็นไปได้ของเปา้หมาย 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหาร

เก่ียวกบัโอกาส ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการ

เพ่ือปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 - 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ 

 ได้มีการสื่อสารประชาสมัพนัธ์โดยการประชุมใน

ระดับผู้ บริหารและหัวหน้างาน ให้รับทราบและ

ปฏิบัติตาม รวมทัง้มีการติดตามผลและทบทวน

อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจ

มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงาน

ทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

 บริษัทฯ ได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงแล้ว 

ร ว ม ถึ ง ม า ต ร ก า ร ท่ี จ ะ ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ

ผู้ รับผิดชอบ 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 - 

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน 

ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้

อยา่งเพียงพอแล้ว 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง 

และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อน

ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดํ า เ นินงาน รวมถึ ง

ลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

 

 

กําหนดมาตรการการควบคุมและแผนการบริหาร

จัดการตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ

ลกัษณะเฉพาะขององค์กร 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี

นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน 

การจดัซือ้และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจ

หน้าท่ี และลาํดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่ง

ชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ

กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  

ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการ

คดัเลือกผู้ขาย การบนัทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้  

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 

เป็นต้น โดยได้จดัให้มกีระบวนการสาํหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ้

          10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทัง้

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน

การทํารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ               

          10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมตัิธุรกรรมหรือทําสญัญากับผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนับริษัทในระยะยาวไปแล้วเช่น 

การทําสญัญาซือ้ขายสินค้าการให้กู้ ยืมการคํา้ประกันบริษัทได้

ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไข ท่ีตกลงกนั

ไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัทเช่นติดตามการชําระคืนหนี ้

ตามกําหนดหรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานครบทุก

กิจกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงนโยบายท่ีสําคัญ 

อํานาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน การแบ่งแยกหน้าท่ี 

ส่วนของรายการท่ีมีความสําคัญระดับสูง มีการ

อนมุตัิตามวงเงินไว้ตามลาํดบัขัน้ 

โดยมีการรวบรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพ่ือใช้ใน

การติดตามและสอบทานรายการระหวา่งกนั 

  



 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลาย

อย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ manual และ automated 

หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

 อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 10.2 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร 

เช่น ทัง้ระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก 

หรือกระบวนการ 

 อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 10.2 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน

ต่อไปนี ้ออกจากกัน  โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน

และกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตัิ  

(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ     

 มีกระบวนการควบคมุภายในซึง่จดัทําเป็นคู่มือฯ ท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

การทํางานความรับผิดชอบท่ีมกีารตรวจสอบซึง่กนั

และกนั และหน้าท่ีในการอนมุตัิ  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุ

ทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 บริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือการปฏิบตัิของทกุหน่วยงาน 

ซึง่รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ฐานของ

ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 มีการกําหนดการควบคุมครบถ้วน ให้มีความ

เหมาะสมกับธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 บริษัทฯ จดัให้มีการการควบคุมความปลอดภยัท่ี

เหมาะสม ตามนโยบายความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ

พฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 บริษัทฯ มีการกําหนดคู่มือ ระเบียบปฏิบัติงาน 

เ ร่ือ งกา รจัดกา รและก าร บํ า รุ ง รัก ษาร ะบ บ

สารสนเทศ อยา่งเหมาะสม 

  



 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ ท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของ

บริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกณฑ์ของ

สาํนกังาน ฯลฯ เพ่ือปอ้งกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของ

บริษัทไปใช้สว่นตวั  

 ซึ่ง รายการดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกําหนดไว้ในขอบเขต

อํานาจการอนมุตัิชดัเจน 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทํา

โดย ผู้ ท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้ 

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 12.1 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือน

เป็นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length 

basis)  

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 12.1 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษัท

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ถือ

ปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่

ตอ้งตอบข้อนี)้ 

 - 

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบาย

และกระบวนการ ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

 ระบอุยูใ่น Job Description ซึง่กาหนดไว้ทกุระดบั

ทัง้ผู้บริหารและพนกังาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้

ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการ

ครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบตัิงาน 

 - 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวาม

เหมาะสมอยูเ่สมอ 

 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ

ปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมทนัทีเมื่อมีปัจจยัใดท่ีมี

ผลกระทบ 

  



 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่

กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลู

จากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

 - 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึ

ปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  

 คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาทัง้ต้นทุน

และประโยชน์ท่ีจะได้ รับ รวมถึงกําหนดเวลา

ดําเนินการ 

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสาํคญัอยา่ง

เพียงพอสาํหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั 

เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบ

ตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่งๆ 

 บริษัทฯ มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้

คณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ตดัสนิใจ 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัด

ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและ

เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย

ภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 13.3 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมี

รายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบั

ความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น 

การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของ

กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็น

ด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 - 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

          13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็น

หมวดหมู ่

          13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบ

ภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข

ข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

 

 
 

 

- 

  



 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

ที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมี

ประสทิธิภาพ และมีช่องทาง การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพ่ือ

สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

 ช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมลูภายในผ่านระบบ 

E-mail การติดประกาศ แจ้งผ่านการประชุมแต่ละ

แผนก รวมทัง้บอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัทฯ 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษัท

อย่างสมํ่าเสมอและคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ 

ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้

สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้

การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ สอบบัญชีผู้ ตรวจสอบภายใน  

การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้ บ ริหารตามท่ี

คณะกรรมการร้องขอการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง

คณ ะก ร รม กา ร และผู้ บ ริห า รน อก เ หนื อจ า กก าร ป ระ ชุม

คณะกรรมการ เป็นต้น  

 มีการรายงานข้อมูลท่ีสาคัญให้คณะกรรมการ

บริษัท รับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ

เพ่ือให้บคุคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส

เก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 

hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษดังนี ้

Website:www.bigcamera.co.th และEmail: big. 

hotline@bigcamera.co.th เพ่ือใช้ในการแจ้ง

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตภายในบริษัทฯและ

ประกาศแจ้งให้พนกังานรับทราบทางอีเมล์สว่นตวั 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก

องค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

 - 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ

เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ

ช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ทัง้ทางด้าน

โทรศพัท์ ไปรษณีย์ และ เว็ปไซต์ 

  



 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรม

ธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนใน

ลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น 

กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ   และรายงาน

ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น

ต้น 

 

 

อ้างอิงคําอธิบายข้อ 1.3 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการ

ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ มีการประเมินระบบควบคุมภายในและ

การปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ

การเปลีย่นแปลงของบริษัท 

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 12.1 

16.4 ดาํเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 

โดยผู้ ท่ีมีความรู้และความสามารถ 

 อ้างอิงคําอธิบายข้อ 12.1 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ตามโครงสร้างองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตาม

มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 

 

 

- 

 

 

 

  



 

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ            

ซ่ึงรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่/ไม่ใช่ คาํอธิบาย 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผล

การดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีกําหนดไว้อย่าง

มีนยัสาํคญั 

 - 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

          17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทจุริต

อย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําท่ี

ผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัท

อยา่งมีนยัสาํคญั 

          17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ พร้อม

แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมดําเนินการจดัการแล้ว) 

ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา

ภายในระยะเวลาอนัควร 

          17.2.3รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ี

เ ป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ มีการจดัทําข้อกําหนดไว้ในคู่มือการกํากบั

ดูแล ว่า ใ ห้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ รวมถึงกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงาน

ข้อบกพร่อง ท่ี เป็นสาระสําคัญในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทกุครัง้ 

 

 

 

  



บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1   

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

และเลขานุการบริษัท 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชาญ                   

เธียรกาญจนวงศ์ 

61 ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนาม) 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

   รักษาการกรรมการ    

   ผู้จดัการ 

 

24 เม.ย.2557 การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DCP 190/2014 

หลกัสตูร DAP 118/2015 

 

31.61 -เป็นคูส่มรสของ 

นางวรรณ์กมล 

-เป็นบิดาของ 

นางสาวปริศรา  

เธียรกาญจนวงศ์ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

2557-ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า                

คอร์ปอเรชัน่ 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่ 

 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เธียรกาญจนวงศ์ โรงแรม รีสอร์ท และ      

ห้องชดุ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แฮปปี ้ฮิลล์ ฟาร์ม ให้บริการห้องพกั 

2540-2558 ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2544-2558 กรรมการ บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001) 

 

ตวัแทนจําหน่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

นางวรรณ์กมล                  

เธียรกาญจนวงศ์ 

58 กรรมการ  (กรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนาม) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

รักษาการประธาน

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพาณิชย์ 

24 เม.ย.2557 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

กรุงเทพการบญัชี

วิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DAP 147/2018 

9.11 -เป็นคูส่มรสของ 

นายชาญ           

เธียรกาญจนวงศ์ 

-เป็นมารดาของ 

นางสาวปริศรา  

เธียรกาญจนวงศ์ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

 

2557-ปัจจบุนั 

 

กรรมการและ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า            

คอร์ปอเรชัน่ 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่ 

 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เธียรกาญจนวงศ์ 

 

โรงแรม รีสอร์ท และ           

ห้องชดุ 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ ให้เช่าทรัพย์สนิ 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 1 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2540-2558 กรรมการและรอง

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

2544-2558 กรรมการ บจก. บิ๊กคาเมร่า (2001) ตวัแทนจําหน่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

นางสาวปริศรา                    

เธียรกาญจนวงศ์ 

33 กรรมการ 

เลขานกุารบริษัท 

11 ก.ย.2560 

13 ก.พ.2558 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ 

(ภาษาจีน) 

 มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

ผู้สนบัสนนุกรรมการ 

หลกัสตูร CSP 62/2015 

หลกัสตูร ACPG 38/2017 

หลกัสตูร DAP 147/2018 

2.48 -เป็นบตุรของ 

นายชาญและ 

นางวรรณ์กมล 

เธียรกาญจนวงศ์ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

2560-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ        บมจ.บิ๊ก คาเมร่า                   

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่ 

2558-ปัจจบุนั 

 

เลขานกุารบริษัท 

 

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า                   

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2559-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บจก.มีฟาร์มสขุ 

 

การบริการด้านอาหารใน

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ ให้เช่าทรัพย์สนิ 

2557-2558 

 

ผู้ ช่วยเลขานกุารบริษัท บมจ. บิ๊ก คาเมร่า                  

คอร์ปอเรชัน่ 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

2557-2558 

 

ผู้ อํานวยการฝ่าย

ปฏิบตักิาร 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า                 

คอร์ปอเรชัน่ 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

 

2555-2556 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

นายอาทติย์  

ชณุหชชัราชยั 

35 กรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจ         

ลงนาม) 

24 เม.ย.2557 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ 

- - 
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

2557-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า            

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 0 แหง่ 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 2 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 Washington State 

University, U.S.A. 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DAP 111/2014 

หลกัสตูร DCP 245/2017 

2559-ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการ          

ฝ่ายพฒันากลยทุธ์และ

วางแผนการลงทนุ 

บมจ.พลงังานบริสทุธ์ิ พลงังาน 

2553-ปัจจบุนั หุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่นจํากดั โชคดี 999 การจดัการสิง่อํานวย

ความสะดวกด้าน

คอมพิวเตอร์ 

2557-2558 

 

กรรมการ 

 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2555-2559 

 

Loan Compliance & 

Project Financing 

Manager 

บจก.ซอนนีดกิซ์ โซลา่ร์ 

(ประเทศไทย) 

พลงังาน 

 

ดร.สวุิทย์ ธนียวนั 63 กรรมการอิสระ 

ประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

10 มิ.ย.2557 

 

- ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์ 

   University of Illinois at 

Urbana-Champaign, 

USA. 

- ปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์ / 

การตลาด 

 University of Illinois at 

Urbana-Champaign, 

USA. 

- ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ /การเงิน 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

 

- - 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่ 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า               

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ ผลติและจําหน่ายแผ่น

ไม้เอ็มดีเอฟ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่ 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

บจก.อีโอ โซลชูัน่ 

 

บจก.โตโยตรอน แอ็ซเซมบล ิ

 

 

บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

 

ผลติและประกอบ

รถจกัรยานยนต์ 

 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 3 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DCP 24/2002 

หลกัสตูร DCP 244/2017 

หลกัสตูร BNCP 1/2017 

2557-2557 กรรมการและประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บจก.บิ๊ก คาเมร่า ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ศ.ดร.ภมูิฐาน                   

รังคกลูนวุฒัน์ 

43 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

10 มิ.ย.2557  - ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์ 

   Washington State 

University, USA. 

- ปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท  Statistics   

Washington State 

 University, USA. 

- ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DAP 113/2014 

หลกัสตูร FSD 31/2016 

หลกัสตูร DCP 239/2017 

หลกัสตูร AACP 25/2017 

 

- -  

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า                

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 0 แหง่ 

 

2558-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์                  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

สถาบนัการศกึษา 

2552-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการหลกัสตูร  

เศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

สถาบนัการศกึษา 

2553-2558 รองศาสตราจารย์                  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

สถาบนัการศกึษา 

2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 4 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางหฤทยั สขุยิง่ 

 

 

 

 

59 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

10 มิ.ย.2557 

 

- ปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ี

การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูร DAP 113/2014 

หลกัสตูร ITG 2/2016 

หลกัสตูร DCP 239/2017 

หลกัสตูร AACP 25/2017 

หลกัสตูร BNCP 2/2017 

หลกัสตูร HRP 15/2017 

 

- -  

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 

2557-ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า                  

คอร์ปอเรชัน่ 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 0 แหง่ 

 

2547-2559 ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบั

การปฏิบตังิานธุรกิจ

ธนาคาร 2 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 

ธนาคาร 

2557-2557 

 

กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

นางสาวชตุมิา                 

คลอ่งประทีปผล 

 

 

 

 

35 ประธานเจ้าหน้าท่ี           

ฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

23 ก.ค.2557 - ปริญญาโท Financial 

Engineering 

 Marladalen University, 

Sweden  

-  ปริญญาโท บญัชี 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

- - 2557-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ี       

ฝ่ายการเงิน 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า               

คอร์ปอเรชัน่ 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ฌฏิุมา คอนซลัติง้ การทําบญัชีและการ

ตรวจสอบบญัชี การให้

คําปรึกษาด้านภาษี 

2558-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บจก.วีพี กู้ดส์ ขายสง่กาแฟ ชา โกโก้ 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 5 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง 

 

วันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 - ปริญญาตรี บญัชี 

 มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

2556-2557 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

การเงิน 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

นายพรหมฤทธ์ิ                   

วิสทุธิกาญจน์ 

46 ประธานเจ้าหน้าท่ี          

ฝ่ายปฏิบตักิาร 

 

19 ก.พ.2559 - ปริญญาโท 

Management Information 

System 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี การเงิน 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- - 2559-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ี        

ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า             

คอร์ปอเรชัน่ 

 

ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2552-2558 ผู้จดัการอาวโุส บจ.ไทยซมัซุงอิเลคโทรนิคส์ 

 

จําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1  หน้าท่ี 6 



 
  บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

(2) รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของ กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ  

  /  = กรรมการ   

  // = ผู้บริหาร 
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1. บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) X // /   / // /  /  /  / // // 

2. บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั  / /       

3. ห้างหุ้นส่วนจํากดั โชคดี 999    /      

4. บริษัท โตโยตรอน แอ็ซเซมบลิ จํากดั     /     

5. บริษัท อีโอ โซลชูัน่ จํากดั     /     

6. บริษัท แฮปปี ้ฮิลล์ ฟาร์ม จํากดั /         

7. บริษัท ฌฏุิมา คอนซลัติง้ จํากดั        /   

8. บริษัท วีพี กู้ดส์ จํากดั        /  

9. บริษัท มีฟาร์มสขุ จํากดั   /       

10. บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)     /     

11. บริษัท เธียรกาญจนวงศ์ จํากดั / /        
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(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1. ให้คําแนะนําและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 

2. ดแูลให้มีการดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ตดิตามให้นโยบาย ข้อบงัคบัต่างๆของบริษัทฯ และติดตาม

ให้มีการปฏิบตัติามอย่างถกูต้องและสม่ําเสมอ 

3. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้

ดําเนินการให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท  

4. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัติา่งๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6. ตดิตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู

และรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

7. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ทะเบียนกรรมการ 

 (2) ประวตักิารเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 

 (3) หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 (4) หนงัสือนดัประชมุ / รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 (5) รายงานการซือ้ขายหุ้นของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 (6) รายงานประจําปี (Annual Reports) 

 (7) แบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

8. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากบั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ  

9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจดัส่งสําเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน 

10. จดัให้มีการให้คําแนะนําแก่กรรมการท่ีได้รับการการแตง่ตัง้ใหม่ 

11. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ ถือหุ้น และดูแลผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารบริษัทฯ 

อย่างสม่ําเสมอและครบถ้วน 

12. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1    



เอกสารแนบ 2   

รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 2 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จาํกัด 

1. นายธนสทิธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายชิตชยั  เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2   



เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ 

หวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานบริษัท (Compliance) 

เอกสารแนบ 3 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ได้แก่ บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดทิ จํากดั  

โดยมีรายละเอียดของหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในดงันี ้

 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒทิางการศกึษา/การอบรม 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายวฒันา จนัทร์นาคิน 

 

 

 

 

 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การบญัชีเพ่ือการ

วางแผนและควบคมุ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ (การสอบบญัชี) 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

- The Digital Accountant 

- ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหลกับญัชีและ

ภาษีอากรความเหมือนท่ีแตกตา่ง รุ่นท่ี 1/60 

- เทคนิคการสร้างระบบงานท่ีดี ระบบบริหาร

การเงินและเงินทนุหมนุเวียน 

- อบรมโครงการอบรมเพ่ือรับวฒุบิตัรด้านการ

ตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวชิาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- อบรม โครง CFO รุ่นท่ี 15 โดยสภาวชิาชีพ

บญัชี 

- อบรม DAP รุ่น 86/2010 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

2549 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

2554 – 2557 

 

2553 – 2555  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน  

 

กรรมการตรวจสอบ  

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน  

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดทิ จํากดั  

 

บริษัท ไอ.เอ.พี. พลสั จํากดั 

 

Hans Enterprise Group 

 

 

บริษัท ออสิริส จํากดั 

 

บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
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ช่ือ – สกุล คุณวุฒทิางการศกึษา/การอบรม 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

- อบรมและสอบประมวลความรู้โครงการ 

Certificate of Business Advisor รุ่นท่ี 1 

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟ 

พี เอ็ม เซอร์ทฟิิเคต จํากดั 

- อบรมหลกัสตูรผู้ ทําแผนและผู้บริหารแผน

ฟืน้ฟกิูจการของลกูหนี ้โดยศาลล้มละลาย

กลาง 

- อบรมหลกัสตูร Visual Basic 

Programming (360 ชัว่โมง) โดยกรม

พฒันาฝีมือแรงงานร่วมกบั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นายธนสาร วาสนัธ์ิ - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือ

เตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต

สากล (Pre – CIA)  

- โครงการฝึกอบรมตวิสอบ CIA Part 2 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- โครงการฝึกอบรมตวิสอบ CIA Part 1 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- อบรมมาตรฐาน NPAEs มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย์ 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

2554 – 2558 

อาจารย์พิเศษ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

 

ผู้จดัการทีมตรวจสอบ

ภายใน 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 

 

บริษัท เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ คอนซลั

แตนท์ จํากดั 

 

บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดทิ จํากดั 

 

บริษัท ไอ.เอ.พี. พลสั จํากดั 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 



ช่ือ – สกุล คุณวุฒทิางการศกึษา/การอบรม 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

- อบรม Standard of Internal Control 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- อบรม  Report Internal Audit สมาคม

ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- เทคนิคการตรวจสอบบญัชี  

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 3 
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