รายงานประจำป 2559

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

ว�สัยทัศน
บิ�ก คาเมรา มุงมั่นเปนศูนยรวมอุปกรณถายภาพครบวงจรแหงแรก
ในความความคิดของลูกคาเมื่อนึกถึงผูใหบร�การดาน การถายภาพ

พันธกิจ
• บิ�ก คาเมรา ตอบโจทยดานการถายภาพทุกความตองการของลูกคาครบวงจร
• บิก� คาเมรา ดูแลทุกความตองการของลูกคาดวยใจบร�การที่เปนเลิศ
• บิก� คาเมรา มุงมั่นสรางความเชื่อมั่นสัมพันธภาพ และความผูกพันในแบรนดกับลูกคาอยางตอเนื่อง

เปาหมาย
มีความเปนมืออาชีพในการใหบร�การที่เปนเลิศแกลูกคา
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและสรางความพ�งพอใจใหแกลูกคามากที่สุด

สารบัญ
สาสนจากคณะกรรมการ
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น

5

คณะกรรมการและคณะผูบร�หาร

7

ขอมูลทั่วไป

9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญชวงระยะเวลาที่ผานมา

11

ปจจัยความเสี่ยง

12

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

18

นโยบายการจายเง�นปนผล

19

โครงสรางการจัดการ

20

การกำกับดูแลกิจการ

27

ความรับผิดชอบตอสังคม

34

รายการระหวางกัน

40

คำอธิบายและการว�เคราะหฐานะทางการเง�น
และผลดำเนินการ

44

ขอมูลสำคัญทางการเง�น
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

51

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
ตอรายงานทางการเง�น

82

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

83

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบร�หาร
และผูมีอำนาจควบคุม

85

สาสนจากคณะกรรมการ

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ ประธานกรรมการ
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ กรรมการผูจัดการ

เร�ยน ทานผูถือหุน
เศรษฐกิจไทยในป 2559 โดยรวมมีทิศทางที่ดีข�้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวในป 2558 โดยมีการลงทุนเปนแกนหลัก
ที่นำการเติบโต ทั้งนี้การลงทุนของภาครัฐจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเม็ดเง�นสูระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุน ใหภาคเอกชน
มีความเชื่อมั่นในการลงทุนตามมา อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดพยายาม เรงกระตุนเศรษฐกิจ และฟ��นความเชื่อมั่นใหแกผูบร�โภคโดยการ
ออกมาตรการตาง ๆ เชน การสงเสร�มภาคการทองเที่ยว มาตรการกระตุนธุรกิจ SMEs มาตรการสงเสร�มสินเชื่อที่อยูอาศัย การลด
คาธรรมเนียมการโอนอสังหาร�มทรัพยและมาตรการ “ชอปชวยชาติ” ที่ชวยกระตุนการใชจายของผูบร�โภค ซึ่งธุรกิจของบร�ษัทไดรับ
ประโยชนจากมาตรการดังกลาวพอสมควร

3

การขยายธุรกิจ
ในป 2559 ที่ผานมา บร�ษัทยังคงเดินหนาขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว โดยขยายธุรกิจการพ�มพ (Printing) ซึ่งเปนแฟลกชิพ
สโตรดานการถายภาพและพ�มพภาพแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทยและครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จ�ดเดนคือให
บร�การครบวงจรที่เดียวจบ (One Stop Service) ภายใตคอนเซปตจากประเทศญี่ปุน ซึ่งปจจ�บันเปดใหบร�การแลว 2 สาขา ภายใตชื่อ
“Wonder Photo Shop by Big Camera” อีกทั้งยังขยายธุรกิจเพ��มเติมไปยังธุรกิจคาปลีกโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ที่จำหนาย
ผานสาขา ภายใตชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera” ปจจ�บันมีอยู 26 สาขา
เมีอ่ เดือนตุลาคม 2559 ทีผ่ า นมา บิก� คาเมรา ไดรว มมือกับบร�ษทั แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (“AWN”) ในการเขาบร�หาร
เอไอเอส ช็อป บาย พารทเนอร (AIS Shop by Partner) โดยบิก� คาเมรา ไดรบั สิทธิในการบร�หาร AIS Shop จาก AWN จำนวน 3 สาขา
ภายใตชื่อ “AIS” ซึ่งปจจ�บันเปดดำเนินการแลว 1 สาขา สำหรับเปาหมายในอนาคต บร�ษัทมุงเนนการขยายสาขาทั่วประเทศรวมถึงการ
ปรับปรุงสาขาเดิมใหมีความทันสมัย มีบรรยากาศและการบร�การที่เปนเอกลักษณ พรอมกับพัฒนาและบร�หารสาขาใหมีประสิทธิภาพ
สูงข�้นเพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคาให ไดมากยิ�งข�้น
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานในป 2559 บร�ษัทมีรายไดเพ��มข�้นจากปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการเพ��มข�้นของรายไดทั้งจากสาขาเดิมและสาขา
ที่เปดใหม การบร�หารกระบวนการทำงานภายในและกิจกรรมตางๆเพ�่อลดการสูญเสีย (Lean Management) สามารถแสดงใหเห็นถึง
ความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจและสรางผลกำไรเติบโตไดอยางตอเนื่องและเปนปที่บร�ษัทสามารถสรางผลกำไรไดสูงสุดนับตั้งแต
ดำเนินธุรกิจมา
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณสำหรับความไววางใจและเชื่อมั่นจากทานผูถือหุน นักลงทุน สถาบันการเง�น
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา ตลอดจนผูบร�หาร และพนักงานทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจ ชวยดำเนินธุรกิจดวยความเสียสละ ทุมเท อดทน
และซื่อสัตย สงผลใหบร�ษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บร�ษัทขอยืนยันวาจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตระหนักถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอมเพ�่อรวมผลักดันใหทุกภาคสวนเติบโตไป
ดวยกันอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ)
ประธานกรรมการ

(นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ)
กรรมการผูจัดการ

BIG Camera Corporation
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น
งบกำไรขาดทุน

2556

2557

2558

2559

3,173.65
229.92
162.76

3,451.95
201.13
137.03

4,717.00
579.76
459.52

5,663.12
1,023.60
846.40

1,553.03
1,026.54

1,741.57
1,288.28

2,046.01
1,136.59

2,446.95
1,168.95

520.91

453.08

909.25

1,278.00

(ลานบาท)
(ลานหุน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)

31.29
31.29
1.00
0.16
-

882.22
882.22
1.00
0.05
-

352.89
3,528.88
0.10
0.13
0.06
46.15
1.55

352.89
3,528.88
0.10
0.24
0.14
58.33
5.30

(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(เทา)

5.13
0.37
10.52
1.97

3.97
28.14
8.32
2.84

9.74
67.46
24.26
1.25

14.95
77.39
37.68
0.91

(ลานบาท)

รายไดรวม
กำไรกอนภาษีและตนทุนทางการเง�น
กำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะทางการเง�น

(ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

หุนและขอมูลเกี่ยวกับหุน
ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
จำนวนหุนสามัญ
มูลคาที่ตราไว
กำไรตอหุน
เง�นปนผลจายตอหุน1
อัตราจายเง�นปนผลตอกำไรสุทธิ
ราคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม2
อัตราสวนทางการเง�น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ
1
: สำหรับป 2559 เปนอัตราที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 และใหนำเสนอขอความเห็นชอบตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2560
2
บร�ษัทกลับเขาซื้อขายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 จ�งไมมีราคายอนหลัง
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รายไดรวม
หนวย : ลานบาท
6000

5,663

+20%

4,717

+38%

5000

รายไดรวม
ตนทุนขายและบร�การ
คาใชจายในการขายและ
บร�หาร

4000

3,173

+8%

ภาษีเง�นได

3,451
68%

กำไรสุทธิ

3000

72%
2000

74%

75%

14%
1000

0

3%

16%
20% 162.76
5%

21%

2556

2557

-15%

137.03

10%

4%

2558

+235%

459.52

846.40

กำไรสุทธิ

15%

2559

+85%

ฐานะทางการเง�น
หนวย : ลานบาท
3000

+20%

2500

+17%
2000

1,553
1500

1000

27%

42%

16%

+12%

1,741

17%

0

56%

33%

2556

26%
6%

24%

51% 44%

51% 52%

2558

2559

26%

2557

สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
สินทรัพยหมุนเว�ยน
สินคาคงเหลือ
เจาหนี้การคา

12%
28%

58%

41%
43%

45%

22%

23%

24%

23%
500

2,046

2,446

หนี้สินอื่นๆ
สวนของผูถือหุน

BIG Camera Corporation
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คณะกรรมการ

1.

3.

4.

2.

7.

5.

6.

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ
2. นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
4. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นายอาทิตย ชุณหชัชราชัย
6. ดร.สุวท� ย ธนียวัน
7. ศ.ดร.ภูมฐิ าน รังคกูลนุวฒ
ั น
8. นางหฤทัย สุขยิง�

8.

กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบร�หาร

1.1.

3.

2.

4.

6.

5.

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ
ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
2. นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ รองประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ กรรมการผูจ ดั การ

4. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
5. นางสาวชุตมิ า คลองประทีปผล
6. นายพรหมฤทธิ์ ว�สทุ ธิกาญจน

ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยพาณิชย
ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยการเง�น
ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยปฏิบตั กิ าร

BIG Camera Corporation
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ขอมูลทั่วไป
ชื่อบร�ษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
Web site
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบร�ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BIG Camera Corporation Public Company Limited
BIG
115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
0 2809 9956-65
0 2809 9950
www.bigcamera.co.th
ธุรกิจคาปลีกอุปกรณถายภาพและโทรศัพทเคลื่อนที่
010753001404
3,528,878,800 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
352,887,880 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บร�ษทั บิก� คาเมรา คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ
เปนผูคาปลีกอุปกรณถายภาพ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการ
ถายภาพที่มีชองทางการจำหนาย 222 สาขา ทั่วประเทศ (ขอมูล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) ภายใตชอ่ื “BIG Camera” ทีเ่ นนแนว
คิดหลัก “ศูนยรวมกลองดิจ�ตอลที่มีความสุขใหเลือกมากที่สุด”
นอกจากนี้ ยังใหบร�การเพ��มเติมแกลูกคาในงานบร�การตางๆ เพ�่อ
ที่จะใหเปน One Stop Service ในดานการถายภาพ อาทิ การให
บร�การพ�มพภาพถายในรูปแบบตางๆ เชน โฟโตบคุ (Photo Book)
การใหบร�การขยายระยะเวลาการรับประกันอุปกรณถายภาพ และ
รวมถึงการใหบร�การซอมแซมอุปกรณถายภาพ
นอกจากการจำหนายอุปกรณถายภาพ บิ�ก คาเมรา ยังมี
ธุรกิจ Wonder Photo Shop by Big Camera ซึ่งเปนแฟลกชิพ
สโตรดานการถายภาพ และพ�มพภาพแบบครบวงจรแหงแรกใน

9

ประเทศไทย และครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จ�ดเดน
คือ ใหบร�การครบวงจรที่เดียวจบภายใตคอนเซปตจากประเทศ
ญีป่ นุ ซึง่ ปจจ�บนั มีอยู 2 สาขา บิก� คาเมรา ยังขยายธุรกิจเพ�ม� เติม
ไปยังธุรกิจ คาปลีกโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ที่จำหนาย
ผานสาขา ภายใตชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera” ปจจ�บันมี
อยู 26 สาขา ภายใตชอ่ื “Samsung” ปจจ�บนั มีอยู 1 สาขา (ขอมูล
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
เมีอ่ เดือนตุลาคม 2559 ทีผ่ า นมา บิก� คาเมรา ไดรว มมือกับ
บร�ษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (“AWN”) ในการเขา
บร�หาร เอไอเอส ช็อป บาย พารทเนอร (AIS Shop by Partner)
โดยบิ�ก คาเมรา ไดรับสิทธิในการบร�หาร AIS Shop จาก AWN
จำนวน 3 สาขา ภายใตชื่อ “AIS” ซึ่งปจจ�บันเปดดำเนินการแลว
1 สาขา คือสาขาเซ็นทรัล มาร�นา พัทยา

ตราสัญลักษณธุรกิจภายใตบร�ษัทฯ (Branding)
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญชวงระยะเวลาที่ผานมา
ป

เหตุการณสำคัญ

ป 2540

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด เร��มตนธุรกิจดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และ เร��มขยายธุรกิจคา ปลีกอุปกรณถายภาพเขาสูธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) โดยมีหา งคารฟร�  สาขาสุวน� ทวงศ เปนสาขาแรกของ บิก� คาเมรา มีลกั ษณะการจัดตัง้ แบบ Stand
Alone บนพ�้นที่ใหเชาของหางคารฟ�ร ในขณะนั้น

ป 2547

จากภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรมกลองถายรูป มีการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีจากกลองแบบฟ�ลม (Film Camera)
มาเปนในรูปแบบ ดิจต� อล (ป 2547) บิก� คาเมรา ไดมกี ารขยายสาขาไปทัว่ ประเทศ มากกวา 70 สาขา

ป 2556

บร�ษทั ฯ ไดขยายกิจการเขาสูธ รุ กิจโทรศัพทเคลือ่ นที่ โดยเปนตัวแทนจำหนายสินคาแบรนดตา งๆ เชน Samsung, Alcatel,
Asus, i-mobile, JVC, Nokia, Sony และ Lenovo ภายใตชอ่ื ราน “BIG Mobile by BIG Camera”

ป 2557

บิ�ก คาเมรา ไดลงนามในบันทึกขอตกลงเขาควบรวมกิจการกับ บร�ษัท ซันวูด อินดัสทร�ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณชาญ
เธียรกาญจนวงศ และผูถือหุนของ บิ�ก คาเมรา เขาซื้อหุนของ บร�ษัท ซันวูด อินดัสทร�ส จำกัด (มหาชน) โดยชำระเปนหุน
สามัญของบร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด ซึง่ ภายหลังการทำรายการดังกลาว บร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด จะมีสถานะเปนบร�ษทั
ยอยของ บร�ษัท ซันวูด อินดัสทร�ส จำกัด (มหาชน) ภายหลังควบรวมกิจการ บร�ษัท ซันวูด อินดัสทร�ส จำกัด (มหาชน)
ไดเปลีย่ นชือ่ เปน บร�ษทั บิก� คาเมรา คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“BIG”) เปนการลงทุนในบร�ษทั อืน่ (Holding Company)
โดยมี บร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด ดำเนินธุรกิจเปนบร�ษทั ฯ แกน
เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ทีป่ ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2557 ไดมมี ติเปลีย่ นแปลงมูลคาทีต่ ราไวของหุน สามัญบร�ษทั ฯ
จากเดิมมูลคาหุน ละ 1.00 บาท จํานวน 882,219,700 หุน เปนมูลคาหุน ละ 0.25 บาท จํานวน 3,528,878,800 หุน

ป 2558

เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 ตลาดหลักทรัพยอนุมตั ใิ ห บร�ษทั บิก� คาเมรา คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (BIG) พนเหตุ
อาจถูกเพ�กถอน โดยปลดเคร�อ่ งหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) รวมทัง้ ยาย หลักทรัพย BIG
ออกจาก กลุม บร�ษทั จดทะเบียนทีแก ไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non- Performing Group : NPG) และอนุญาต
ใหเร�ม� ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยกลุม อุตสาหกรรมบร�การ หมวดพาณิชย ไดตง้ั แตวนั ที 3 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทยเปนวันแรก
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของบร�ษัทฯ จาก
จำนวน 822,219,700 บาท เปนจำนวน 352,887,880 บาท โดยการลดมูลคาทีต่ ราไวของหุน (Par Value) จากเดิมหุน
ละ 0.25 บาท เปน 0.10 บาท เพ�่อลางสวนต่ำมูลคาหุนสุทธิจากสวนเกินมูลคาหุน จำนวน 430,915,807 บาท และมีผล
ขาดทุนสะสมในอดีตซึ่งสวนใหญเกิดข�้นกอนที่บร�ษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อจากบร�ษัท ซันวูด อินดัสทร�ส จำกัด (มหาชน) มาเปน
บร�ษทั บิก� คาเมรา คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) สงผลใหบร�ษทั ฯ ไมสามารถจายเง�นปนผลใหแกผถู อื หุน ได และ ทีป่ ระชุม
ว�สามัญผูถือหุนยังมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางกิจการโดยบร�ษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ บร�ษัท บิ�ก คาเมรา
จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอย เพ�่อให BIG เปนบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจเพ�ยงบร�ษัทเดียว
บร�ษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและชำระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนที่
เร�ยบรอยแลว เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
บร�ษทั ฯ ไดดำเนินการรับโอนกิจการจาก บร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด ซึง่ เปนบร�ษทั ยอยและถือหุน รอยละ 99.99 โดยบร�ษทั ฯ
เปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 บร�ษทั ฯ ไดดำเนินการจดเลิกกิจการ บร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด เมือ่ วันที่
28 ธันวาคม 2558
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ระบุดานลางเปนความเสี่ยงบางประการที่สำคัญ
ซึง่ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเง�น ผลการดำเนิน
งาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลคาหุนสามัญของบร�ษัทฯ นอก
จากนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บร�ษัทฯ ไมอาจคาดการณ ได ณ
ปจจ�บัน หร�อเปนความเสี่ยงที่บร�ษัทฯ พ�จารณาในขณะนี้ แลวเห็น
วาไมมีผลกระทบในสาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของ บร�ษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะทีเ่ ปนการคาดการณ ใน อนาคต
เชน “เชือ่ วา” “คาดการณวา ” “คาดวา” “วางแผนวา” “ประสงควา ”
“โดยประมาณ” หร�อประมาณการทางการเง�น โครงการในอนาคต
ประมาณการผลการดำเนินงานการประกอบ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจ
และปจจัยอืน่ ๆ ซึง่ เปนการคาดการณ ในอนาคต เปนความเห็นของ
บร�ษัทฯ ณ ปจจ�บัน และไมเปนการรับรองถึงการดำเนินงาน หร�อ
เหตุการณ ในอนาคต ไมวาในลักษณะใด โดยผล หร�อเหตุการณ
จร�งอาจแตกตางอยางมาก จากประมาณการหร�อการคาดการณ
ดังกลาว

อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางการจัดการของบร�ษทั ฯ ประกอบ
ดวยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตละคณะมี
การกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทีอ่ ยางชัดเจน ทำใหระบบการทำงาน
ของบร�ษัทฯ มีความเปนมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโดย
งาย อีกทั้งโครงสรางคณะกรรมการของบร�ษัท ยังประกอบดวย
กรรมการอิสระเปนจำนวน 3 ทาน ซึ่งแตละทานเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทำใหสามารถสอบทานการทำงานของบร�ษัทฯ ใหมี
ความโปรงใส ตลอดจน สามารถถวงดุลอำนาจในการนำเสนอ
เร�่องตางๆ ที่จะพ�จารณาเขาสูการประชุมผูถือหุนได ในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้นแลว บร�ษัท ไดมรี ะเบียบปฏิบตั กิ รณีทม่ี กี ารทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุม
ในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยบุคคลดังกลาว
จะไมมีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำใหสามารถลดทอน
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข�้นไดอีกดวย

ความเส่ียงที่เกี่ยวกับบร�ษัทฯ

ปจจ�บนั ธุรกิจคาปลีกอุปกรณถา ยภาพนัน้ มีสภาพการแขงขัน
ที่สูง ทั้งจากผูประกอบการที่มีอยูในปจจ�บัน และผูประกอบการใหม
ที่อาจจะเขามาแขงขันในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจคาปลีกอุปกรณถาย
ภาพ เปนธุรกิจที่ใชเง�นลงทุนไมมากนัก และมีโครงสรางการดำเนิน
ธุรกิจไมซับซอน ซึ่งผูที่เขามาแขงขันอาจเปนบร�ษัทขนาดกลางที่ทุน
จดทะเบียนไมเกิน 10 ลานบาท หร�อบร�ษทั ขนาดเล็กทีอ่ ยูใ นทองถิน�
ตางๆ ตามจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ ทำให บิ�ก คาเมรา เผชิญกับ
ภาวการณแขงขันที่สูงและอาจจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ
นอกจากนี้ บิ�ก คาเมรา ยังมีความเสี่ยงจากการที่คูแขงขันใน
อุตสาหกรรมอาจขายสินคาทดแทน อาทิเชน สินคามือสอง สินคา
เลี่ยงภาษี หร�อสินคาผิดกฎหมาย โดยที่สินคาทดแทนดังกลาว
มีสภาพการใชงานดี ราคาถูก ทำใหผูบร�โภคมีทางเลือกมากข�้น
ซึ่งในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อาจจะทำใหผูบร�โภคเปลี่ยนมาซื้อ
สินคาทดแทนมากข�้น ทำให บิ�ก คาเมรา มีความเสี่ยงจากการที่
ยอดขายลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบในเชิงลบตอความสามารถใน
การทำกำไร

1) ความเสีย่ งจากการมีกลุม ผูถ อื หุน รายใหญทม่ี อี ทิ ธิพล
ตอการกำหนดนโยบายการบร�หารงาน
ปจจ�บัน บร�ษัทฯ มีกลุมผูถือหุนรายใหญ คือ ครอบครัว
เธียรกาญจนวงศ ถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 69.37 ของจำนวน
หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ คุณชาญ
เธียรกาญจนวงศ ยังดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการ ประธาน
เจาหนาทีบ่ ร�หาร และกรรมการผูม อี ำนาจลงนามผูกพันของบร�ษทั ฯ
จ�งทำใหกลุมผูหุนดังกลาว เปนผูมีอำนาจในการบร�หารจัดการและ
ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญไดเกือบทั้งหมด ไมวาใน
เร�่องการแตงตั้งกรรมการ หร�อการขอมติในเร�่องอื่นที่ตองใชเสียง
สวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเร�่องกฎหมายหร�อขอ
บังคับบร�ษัทกำหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพ��มทุน การลดทุน ดังนั้น
ผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพ�อ่ ตรวจสอบหร�อถวงดุลการบร�หาร
ของผูถ อื หุน ใหญได

2) ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการ
แขงขันที่สูง
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อยางไรก็ตามบร�ษัทฯ คาดวาจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดัง
กลาวไมมากนัก เนื่องจากการเขามาดำเนินธุรกิจคาปลีกอุปกรณ
ถายภาพของผูป ระกอบการรายใหมนน้ั มีขอ จำกัดทีส่ ำคัญอยูห ลาย
ประการ อาทิเชน การไมสามารถหาพ�้นที่เชารานคาที่ เหมาะสมได
เพราะปจจ�บันทำเลที่ตั้งที่ดี มีผูประกอบการเดิมจับจองเชาไปเกือบ
ทั้งหมดแลว อาทิ ตามศูนยการคาชั้นนำ หางคาปลีกสมัยใหม และ
หางทองถิ�นตามจังหวัดสำคัญๆ รวมถึงการไมมีอำนาจตอรองกับ
ตัวแทนจำหนายตางๆ (Brand Supplier) ทั้งในสวนของวงเง�น
เครดิต สวนลดทางการคา และระยะเวลาการจายชำระเง�น เนื่องมา
จากปร�มาณการสั่งซื้อของผูประกอบการรายใหมคอนขางต่ำเมื่อ
เทียบกับ บิ�ก คาเมรา สำหรับกรณีที่เกรงวา ผูประกอบการธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจคาปลีกอุปกรณถายภาพ อาทิเชน ธุรกิจขาย
กลองมือสอง ธุรกิจขายอุปกรณทเ่ี กีย่ วของ เชน ศูนยลา งอัดขยาย
ภาพ จะเขามาดำเนินธุรกิจคาปลีกอุปกรณถายภาพเพ��มนั้น บิ�ก
คาเมรา คาดวาผูประกอบรายใหม อาจจะ ไมเขามาดำเนินธุรกิจคา
ปลีกเนือ่ งจาก ความไมคนุ เคยสภาพตลาด การไมสามารถหาทำเล
ที่ตั้งที่เหมาะสม และการไมมีอำนาจเจรจาตอรองทางการคากับ
ตัวแทนจำหนายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บร�ษัทฯ
ยังมีผลิตภัณฑและการบร�การที่หลากหลาย ครบวงจรของธุรกิจ
จำหนายกลองและอุปกรณถายภาพ เพ�่อตอบสนองความตองการ
ทุกกลุม ลูกคา รวมถึงยังมีการจัดการสงเสร�มการขายอยางตอเนือ่ ง
ตลอดจนการอบรมพนักงานฝายขายใหมีความรูความเขาใจใน
เร�่องของผลิตภัณฑเปนอยางดี ซึ่งจะเปนแรงผลักดันทำใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีกับ บิ�ก คาเมรา ทุกสาขา นอกจากนั้นแลวดวย
ประสบการณ ข องผู  บ ร� ห ารด า นค า ปลี ก ที ่ ย าวนานกว า 20 ป
สามารถจัดการบร�หารสาขากวา 250 สาขา และ ความเขาใจใน
ธุรกิจกลองทำให บิก� คาเมรา สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะการ
แขงขันไดเปนอยางดี ทำใหยังคงเปนผูนำในธุรกิจคาปลีกอุปกรณ
ถายภาพจนถึงปจจ�บัน รวมถึงการบร�หารจัดการดานสินคาคง
คลังที่ดีซึ่งมีความสำคัญเปนอยางมากในธุรกิจคาปลีก
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3) ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลังบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ ตองจัดเก็บสินคาคงคลังในจำนวนที่เพ�ยงพอ เพ�่อ
อำนวยความสะดวกในการกระจายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ�ง
ผลิตภัณฑกลองถายภาพ และอุปกรณที่เกี่ยวของ โดย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 บิ�ก คาเมรา จัดเก็บสินคาคงคลังคิดเปน
สัดสวนรอยละ 51 ของสินทรัพยรวม ซึง่ สินคาหลักของ บิก� คาเมรา
เปนสินคาเทคโนโลยีประเภทอุปกรณถายภาพที่มีการพัฒนาและ
เปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ซึง่ ในลักษณะการประกอบธุรกิจคาปลีก
อุปกรณถายภาพ ความหลากหลายในผลิตภัณฑเปนสิ�งจำเปนที่
บิ�ก คาเมรา จะตองมีการบร�หารสินคาคงคลัง เพ�่อที่จะสนอง
ตอบตามความตองการของลูกคาที่มีหลากหลายประเภท ดังนั้น
บิ�ก คาเมรา จ�งอาจมีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี หร�อการออกผลิตภัณฑรนุ ใหม
ที่ดีกวา หร�อพฤติกรรมของผูบร�โภคเปลี่ยนแปลงไปจนทำใหสินคา
คงคลังทีม่ อี ยูไ มสามารถขายได หร�อมีมูลคาลดลง
อยางไรก็ตาม บิ�ก คาเมรา คาดวาผลกระทบจากความเสี่ยง
จากการ ดอยคาของสินคาคงคลังนี้ จะสงผลกระทบตอฐานะทาง
การเง�นในปจจ�บนั คอนขางนอย เนือ่ งจาก บิก� คาเมรา ไดศกึ ษาและ
สำรวจความตองการและพฤติกรรมของผูบร�โภคอยูตลอดเวลา
รวมทัง้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอยาง ใกลชดิ และจาก
ประสบการณของผูบ ร�หารทีอ่ ยูใ นธุรกิจคาปลีก อุปกรณถา ยภาพ
และอุปกรณที่เกี่ยวของ มาอยางยาวนาน ประกอบกับมีความ
สัมพันธอนั ดีกบั ตัวแทนจำหนาย (Brand Supplier) ทำใหสามารถ
เลือกรุน สินคาในแตละยีห่ อ ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
ภายใตสภาพของเง�่อนไขในการแขงขันในขณะนั้น และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไดเปนอยางดี ทั้งนี้จากการที่ผูบร�หารของ
บิก� คาเมรา อยูใ นธุรกิจคาปลีก อุปกรณถา ยภาพมาอยางยาวนาน
การทำงานอยางใกลชิดกับตัวแทนผูผลิตและจัดจำหนายแบรนด
หลักๆ ของอุปกรณถา ยภาพ จะมีการควบคุมดูแลและบร�หารสินคา
คงคลังรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดใหมีการติด
ตามผลการขายและรายงานสินคาคงเหลืออยางตอเนื่อง มีการสง
รายงานสินคาคงคลังเปนรายสัปดาห ใหแกบร�ษัทคูคาเพ�่อรวมกัน
กำหนดปร�มาณการสั่งซื้อสินคาในแตละเดือน

และจากการที่ บิก� คาเมรา ไดตดิ ตามผลการขายและรายงาน
สินคาคงเหลืออยางใกลชิดโดยทีมผูบร�หารสามารถที่จะตรวจ
สอบและว� เ คราะห ส ิ น ค า คงคลั ง ได ต ลอดเวลา ทำให ม ั ่ น ใจว า
บิ�ก คาเมรา จะควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกลาวไดเปนอยาง
ดี จะเห็นไดจากระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังในป 2559 มีระยะเวลา
ประมาณ 110 วัน และจากนโยบายการตั้งคาเผื่อการลดมูลคา
สำหรับสินคาลาสมัย เคลื่อนไหวชา หร�อเสื่อมคุณภาพ กลาวคือ
หากสินคาดังกลาวมียอดการเคลื่อนไหวต่ำหร�อมีอายุสินคามาก
กวา 4 ป จะพ�จารณาตั้งสำรองสินคาเต็มจำนวนโดยใน ป 2559
มีการกลับรายการการตั้งสำรองเพ�่อผลขาดทุนจากสินคาเสื่อม
สภาพและลาสมัยจำนวน 10 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.2 ของราย
ได จากธุรกิจจัดจำหนายอุปกรณถา ยภาพ อุปกรณเสร�มและสินคา
เทคโนโลยี แสดงใหเห็นวา บร�ษทั ฯ มีการบร�หารจัดการสินคา คงคลัง
ที่มีประสิทธิภาพมากข�้นอยางเห็นไดชัด และมีอายุเฉลี่ยสินคาคง
คลังที่คอนขางสั้น
อนึง่ สำหรับการออกผลิตภัณฑรนุ ใหม บิก� คาเมรา และตัวแทน
จำหนายจะรวมกันเจรจาและวางแผนในการประมาณการยอดขาย
เพ�่อกำหนดจำนวนสินคาคงคลังที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจมีขอผิด
พลาดจากการประมาณการดังกลาว โดยสวนใหญตัวแทน ผูจัด
จำหนาย (Brand Supplier) จะเขามารวมรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ
เชน การปรับราคาขายลดลง เพ�่อเรงยอดขายในผลิตภัณฑ ที่ขาย
ชา ทั้งนี้ การชดเชยอาจมีการเจรจาชดเชย เปนบางสวนของราคา
ทีข่ าดทุนและตามปร�มาณสินคาคงคลังทีเ่ หลืออยู นอกจากนีผ้ บู ร�หาร
ยังมีนโยบายใหคา ตอบแทนพ�เศษ (Incentive) เพ�ม� เติม ใหแกพนักงาน
ที่ขายสินคาที่สภาพคลองในการซื้อขายต่ำ

4) ความเสี่ยงจากการพ�่งพาทีมงานและผูบร�หาร
ผูบร�หารและทีมงานมีสวนสำคัญอยางยิ�งในการกำหนด
กลยุทธ เปาหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจ และกำกับธุรกิจให
เปนไปในแนวทางทีก่ ำหนด ซึง่ หาก บิก� คาเมรา ขาดทีมผูบ ร�หารหลัก
โดยเฉพาะประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารซึง่ เปนผูก ำหนดกลยุทธ และทิศ
ทางการดำเนินธุรกิจ ก็อาจเปนเหตุให บร�ษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติ
งานไดตามเปาหมายที่วางไว และมีผลกำไรถดถอย ไมเปนไปตาม
เปาหมายได

กระจายอำนาจหนาทีอ่ ยางเหมาะสม ซึง่ ในการดำเนินธุรกิจ ผูบ ร�หาร
และทีมงานก็มีสวนรวมในการกำหนดแผนธุรกิจ และ กลยุทธตางๆ
มาโดยตลอด นอกจากนี้ บิ�ก คาเมรา ก็มีแผนการพัฒนาเพ�่อเพ��ม
ความรูความสามารถใหบุคลากรอยางสม่ำเสมอ บิ�ก คาเมรา จ�ง
เชื่อมั่นวาจะมีบุคลากรที่มีความรูและความสามารถ เขามาดำเนิน
ธุรกิจสืบทอดหนาที่ ไดหากผูบร�หารทานดังกลาวลาออกหร�อ
เกษียณ

5) ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจร�ต
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บิ�ก คาเมรา ประกอบธุรกิจคาปลีกอุปกรณถายภาพและ
อุปกรณ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจำเปนที่จะตองมีการกระจายสินคาไป ตาม
สาขาตางๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และปร�มณฑล รวมถึงตามจังหวัดหลักๆ
ทัว่ ประเทศ ประกอบกับสินคามีมลู คาพอสมควรเคลือ่ นยายสะดวก
และเปนทีต่ อ งการโดยทัว่ ไป จากลักษณะ ดังกลาว บร�ษทั ฯ อาจเผชิญ
ความเสี ่ ย งจากการทุ จ ร� ต ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน เช น
พนักงานขายประจำสาขา และพนักงานเก็บสินคา เปนตน ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอผลประกอบการของ บิ�ก คาเมรา ได
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดังกลาว
จ�งไดวางระบบควบคุมภายใน และระบบสอบทานไวเปนอยางดี โดย
การนำระบบสารสนเทศมาชวยสนับสนุน เชน ในสวนการขาย หนา
ราน บิก� คาเมรา มีการบันทึกเลขประจำตัวเคร�อ่ งทีข่ ายทุกครัง้ ทีม่ ี
การขาย มีการโอนเง�นไดท่ีไดจากการขายสินคาทุกวัน มีการตรวจ
สอบโดยปร�มาณสินคาโดยการเขาตรวจนับสินคาจากฝายตรวจ
สอบฯ อยางสม่ำเสมอ ในสวนระบบจัดเก็บสินคา บิ�ก คาเมรา ก็มี
มาตรการการตรวจสอบสินคา โดยละเอียด และมีการ ตรวจนับ
ปร�มาณจร�งทุกเดือน โดยพนักงานดูแลสินคาทุกราย จะตองรับผิด
ชอบรวมกันหากมีสินคาสูญหาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษ
ในเร�อ่ งการทุจร�ตอยางรุนแรงและพนักงานบร�ษทั ฯตองมีเง�นประกัน
จำนวนหนึ่ง ซึ่งจากมาตรการดังกลาวทำให บิ�ก คาเมราเชื่อมั่นวา
ถึงแมวาเกิดการทุจร�ตข�้นจร�ง ก็สามารถที่จะตรวจพบได ในเวลา
อันรวดเร็ว โดยมาตรการตางๆ และระบบงานที่บร�ษัทฯ วางไวเปน
อยางดีก็จะชวยจำกัดความเสียหายที่จะเกิดข�้นไว ในระดับที่ไมเปน
สาระสำคัญตอผลประกอบการ ทัง้ นีใ้ น ป 2559 บิก� คาเมรา มีความ
เสียหายจากการทุจร�ตของพนักงานมูลคาประมาณ 6.2 แสนบาท

อยางไรก็ดี ที่ผานมา บร�ษัทฯ มีมาตรการในการจัดสรรและ
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ซึ่งมีจำนวนไมถึงรอยละ 0.1 ของรายไดจากการขายนอกจากนี้
ยังคงมีความเสียหายเล็กนอยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย
ซึ่งบร�ษัทฯก็ ไดเร�ยกเก็บคาเสียหายดังกลาวจากพนักงานที่ปฏิบัติ
ผิดพลาด ซึง่ เปนไปตามขอตกลงรวมกันระหวางพนักงานผูป ฏิบตั ิ
งานกับ บิ�ก คาเมรา

6) ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนผูจัดจำหนาย
อุปกรณถายภาพยี่หอชั้นนำ
จากการทีบ่ ร�ษทั ฯ ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูจ ดั จำหนาย อุปกรณ
ถายภาพและอุปกรณที่เกี่ยวของจากตัวแทนผูผลิตและ จำหนาย
Brand ชั้นนำตางๆ ในประเทศไทย อาทิ เชน Canon Nikon Sony
Fuji Olympus Panasonic Casio เปนตน ซึ่งภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑ ในตราสินคาตางๆ ถือวาเปนสวนสำคัญตอความเชื่อ
มั่นในการตัดสินใจของผูบ ร�โภค นอกจากนีใ้ นบางชวงเวลาของกระแส
ความนิยมในผลิตภัณฑบางรุนบางยี่หออาจจะทำใหยอดขายใน
ผลิตภัณฑนน้ั ๆ ขายดีขน้� กวาภาวการณปกติ ดังนัน้ หาก บิก� คาเมรา
สูญเสียการเปนผูจัดจำหนาย อุปกรณถายภาพชั้นนำเนื่องจาก
สาเหตุตา งๆ เชน การไมไดรบั การตอสัญญาแตงตัง้ เปนผูจ ดั จำหนาย
จากตัวแทนผูผ ลิตและจำหนายของ Brand ตาง ๆ บร�ษทั ทีเ่ ปนตัวแทน
ผูผ ลิตและจำหนายมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายในการแตงตัง้ ตัวแทน
จำหนาย เปนตน อาจจะสงผลกระทบตอยอดขายของ บิ�ก คาเมรา
ได
อยางไรก็ตาม ตั้งแต บิ�ก คาเมรา ไดทำสัญญาเปนผูจัด
จำหนายกับตัวแทนผูผลิตและจำหนายอุปกรณถายภาพชั้นนำ
บิ�ก คาเมรา ยังคงเปนผูจัดจำหนายในยี่หอชั้นนำตางๆ มาอยาง
ตอเนื่อง โดย บิ�ก คาเมรา สามารถปฏิบัติ ตามเง�่อนไขทางการคา
ตามทีต่ กลง จ�งไดรบั ความไววางใจจากบร�ษทั ทีเ่ ปนตัวแทนผูผ ลิต และ
จำหนายอุปกรณถายภาพมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจ�บัน
บิก� คาเมรา มีชอ งทางการจำหนายทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ ในประเทศไทย
และมีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ บิ�ก คาเมรา จ�งมีความเชื่อมั่นวา
บร�ษทั ตางๆ ทีเ่ ปนตัวแทนผูผ ลิตและจำหนายอุปกรณถา ยภาพจะยัง
คงมอบความไววางใจให บิ�ก คาเมรา เปนผูจัดจำหนายหลักของ
ผลิตภัณฑ ไปอยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ บิก� คาเมรา ไมไดพง่� พ�งตัวแทนผูผ ลิตและจำหนาย
อุปกรณถา ยภาพรายใดรายหนึง่ โดยปจจ�บนั บิก� คาเมรา ซือ้ สินคา
จากตัวแทนผูผลิตและผูจำหนายรวม 10 รายแรก คิดเปน สัดสวน
รอยละ 95 โดยในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ยอดการสั่งซื้อสินคา
จากตัวแทนผูผ ลิตและจำหนายแตละรายมี สัดสวนไมเกินรอยละ 20
ของยอดขายรวม แตอยางไรก็ตาม บิ�ก คาเมรา มีนโยบายจะรักษา
ยอดการสั่งซื้อสินคาในแตละราย ไมใหเกินรอยละ 25 ของยอดการ
สัง่ ซือ้ รวม ดังนัน้ ดวยเหตุผล ดังกลาว จ�งทำให บิก� คาเมรา ลดผล
กระทบความเสีย่ งจากการสูญเสียการเปนผูจ ดั จำหนายในอุปกรณ
ถายภาพชั้นนำ

7) ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาพ�้นที่
/สัญญาเชารานคา
ชองทางการจำหนายสินคาสวนใหญของ บิ�ก คาเมรา เกือบ
ทั้งหมดจะผานสาขาตางๆ ซึ่งเปนชองทางหลักในการสรางรายได
ใหแก บิก� คาเมรา สวนใหญเปนพ�น้ ทีเ่ ชาที่ บิก� คาเมรา ไดทำสัญญา
เชาระยะสั้น (3 ป) จากเจาของพ�้นที่ อาทิเชน ศูนยการคา หร�อหาง
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ทำใหมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
การตอสัญญาหร�อถูกเร�ยกรองคาเชาพ�้นที่และคาบร�การ เพ��มข�้น
หากสัญญาดังกลาวสิน� สุดลง ซึง่ อาจสงผลกระทบทำให รายไดและ
กำไรสุทธิของ บิ�ก คาเมรา ลดลงได
อยางไรก็ตามในธุรกิจของ บิก� คาเมรา คงหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
จากการทำสัญญาเชาระยะสัน้ จากเจาของพ�น้ ที่ไมได เพราะเปนธุรกิจ
ทีก่ ระทำกันโดยปรกติ ประกอบกับ บิก� คาเมรา ดำเนินธุรกิจมาอยาง
ยาวนาน มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและตองการของผู ใหเชา (เจาของ
พ�น้ ที)่ ดวยเหตุน้ี บิก� คาเมรา จ�งไดรบั สิทธิการตอสัญญากอนจาก
ผู ใหเชา และที่ผานมา บิ�ก คาเมรา ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาอยาง
เครงครัดและไมเคยถูกยกเลิกสัญญาเชา จ�งทำใหเชือ่ วา บิก� คาเมรา
จะไดรับการตอสัญญาเชาตอไปในอนาคต อีกทั้ง การทำสัญญา
เชาระยะสั้นดังกลาว จะชวยลดความเสี่ยง หากผลประกอบการไม
เปนไปตามเปาหมาย ทัง้ นี้ บิก� คาเมรา อาจจะพ�จารณาไมตอ สัญญา
เชาไดเชนกัน หากเจาของพ�้นที่บางรายที่ เร�ยกรองคาเชาพ�้นที่ที่
เพ��มในอัตราที่สูงจน บิ�ก คาเมรา คาดวา อัตรากำไรในสาขานั้น
จะไมคุมคากับการลงทุน

8) ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชากับบุคคลที่
เกี่ยวของ

จากบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน (กลุม ผูถ อื หุน ใหญและกรรมการ) โดยอาจ
มีความเสี่ยงจากการไมไดตออายุสัญญาเชาและความเสี่ยงจาก
1
ในปจจ�บนั บิก� คาเมรา เชาอาคารสำนักงาน (สำนักงานใหญ) ราคาคาเชาที่อาจปรับเพ��มข�้นอยางมีนัยสำคัญในการตอสัญญา
จากบร� ษ ั ท ไมดาส ดี เ วลลอปเมนท จำกั ด (มี น างวรรณ ก มล เชารอบใหม ซึ่งอาจกระทบกับผลการดำเนินงานของ บิ�ก คาเมรา
เธียรกาญจนวงศ และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ เปนกรรมการ ในอนาคต
2
ที่มีอำนาจลงนาม) และเชาอาคารสำนักงานพรอมกับคลังสินคา
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา บิ�ก คาเมรา ไดดำเนินการเชาอาคาร
จากนางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ รวมถึงการเชาที่ดินเพ�่อ
3
ปลูกสราง อาคารทีพ
่ กั สำหรับพนักงาน (เพ�อ่ ใหพนักงานทีอ่ ยูต า ง สำนักงานและที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ เปนระยะเวลา
จังหวัดและตองเขามาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ 3 ป ก็ตาม บร�ษัทฯ คาดวาจะสามารถตออายุการเชาสำนักงาน
งานขายไดพกั อาศัยชัว่ คราว) จาก นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ และที่ดิน ดังกลาวออกไปไดอยางตอเนื่อง (ปจจ�บันตออายุสัญญา
ซึ่งการทำสัญญาเชาดังกลาวทั้ง 3 ฉบับ เปนการทำรายการกับ เชาทุกฉบับเปนทีเ่ ร�ยบรอยแลว โดยเร�ม� ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2560
บุคคลทีเ่ กีย่ วของ มีวตั ถุประสงคเพ�อ่ ใช เปนทีต่ ง้ั ของสำนักงานใหญ – 31 ธันวาคม 2562) นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ก็ยังเปนผูมีสิทธิ ในการ
และคลังสินคา และการดำเนินธุรกิจ โดยปกติของ บิ�ก คาเมรา โดย เลือกตอสัญญาเชากอนบุคคลอืน่ อีกดวย ทัง้ นีก้ ารทำสัญญาเชา
มีการทำสัญญาเชาอาคาร และสิ�ง ปลูกสราง กับ บร�ษัท ไมดาส ทั้ง 3 รายการดังกลาว เปนคาใชจายที่เปนคาเชาที่ตองจายใหกับ
ดี เ วลอปเมนท จำกั ด นางสาวณั ฐ พร เธี ย รกาญจนวงศ และ บร�ษัทและบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนรวมเทากับ 6.23 ลาน
นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ โดยอายุสญ
ั ญาเร�ม� ตัง้ แตวนั ที่ 1 บาทตอป เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายของบร�ษัทฯ ในป 2558
มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอีก 2 สัญญา ใหมี จะคิดเปนสัดสวนเพ�ยงแครอ ยละ 0.14 นอกจากนี้ ในการบร�หารจัด
มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2557 - 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ สัญญา การเร�อ่ งสินทรัพยดว ยคาเชา ยังชวยให บิก� คาเมรา สามารถรักษา
ดังกลาวจะมีอายุ 3 ป และอายุ 2 ป 7 เดือน อนึ่ง บิ�ก คาเมรา ยังได สภาพคลองทางการเง�นที่สูง ของ บิ�ก คาเมรา ได โดยที่ไมตองนำ
รับสิทธิในการตอ อายุสัญญาเชากอนบุคคลอื่น (First right of เง�นสดในจำนวนที่สูงมาลงทุนในอาคารสำนักงาน และยังสงผลดี
refusal) ภายใต เง�่อนไขที่ผู ใหเชาไมสามารถปรับข�้นราคาไดเกิน ตอประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งสะทอนจาก อัตราสวนทาง
รอยละ10 ของ อัตราคาเชาในปสุดทายของผู ใหเชา บิ�ก คาเมรา การเง�น เชน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่อยูในระดับที่สูง
จ�งมีความเสี่ยงจากการพ�่งพ�งการเชาอาคารสำนักงานและที่ดิน

1

ที่ตั้งเลขที่ 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เปนอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น (อาคารใหม)
มีเนื้อที่ใชสอยรวม 1,240 ตารางเมตร โดยคิดราคาคาเชาเดือนละ 307,000 บาท

2

ที่ตั้งเลขที่ 115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เปนอาคารสำนักงานและคลังสินคา สูง 4 ชั้น
มีเนื้อที่ 1,659 ตารางเมตร โดยคิดคาเชาเดือนละ 207,000 บาท

3

โฉนดที่ดินเลขที่ 41755 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม เนื้อที่ 100 ตารางวา โดยคิดคาเชาเดือนละ 5,500 บาท
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9) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตอเนื่องในระยะยาว
บร�ษทั ฯ เปนผูจ ำหนาย หร�อคาปลีกกลองถายภาพ และอุปกรณ
ทีเ่ กีย่ วของในการถายภาพทีม่ สี าขาจำนวนมากในประเทศไทย โดย
ผลิตภัณฑ เปนสินคากลุมเทคโนโลยี ซึ่งอาจจัดเปนสินคากลุม
แฟชัน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงคอนขางรวดเร็ว หร�อ มีการเปลีย่ นแปลง
ตามกระแสสมัยนิยม ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกลาวข�น้ อยูก บั หลาย
ปจจัย อาทิเชน การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ พฤติกรรม
ของผูบร�โภค ซึ่งรวมถึงรสนิยมการบร�โภค ความสะดวกสบายใน
การใชผลิตภัณฑ และรูปแบบการใชชวี ต� ทัง้ นีห้ ากบร�ษทั ฯ ไมสามารถ
ทีจ่ ะปรับตัวใหทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในดานเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผูบร�โภคไดทันทวงที อาจจะสง ผลให บิ�ก คาเมรา ไมได
รับความสนใจจากกลุม ลูกคาตางๆ โดยจะสงผลกระทบในแงลบตอ
ยอดขาย ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเง�นของ บิ�ก คาเมรา
ถึงแมวา ในอดีตกลองถายภาพ เคยมีการเปลีย่ นผานเทคโนโลยี
จากกล อ งที ่ ใ ช ฟ � ล  ม มาเป น กล อ งดิ จ � ต อลก็ ต าม ซึ ่ ง ภายหลั ง
อัตราการผลิตและการจำหนายกลองดิจต� อลก็มไิ ดลดลงแตอยางใด
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในเร�่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของกลองและ
สินคาทดแทน ในปจจ�บันยากที่จะหลบหลีก อาทิเชน จากการที่
อัตราการเติบโตของตลาดกลองคอมแพ็คทีม่ แี นวโนม ทีล่ ดลงอยาง
ตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3-4 ป ที่ผานมา ดวยเหตุผล ที่โทรศัพท
มือถือ (สมารทโฟน) มีการเติบโตเพ��มมากข�้น ผูบร�โภค ในปจจ�บัน
นิยมถายภาพดวยกลอง จากโทรศัพทมือถือเพ��มมากข�้น และดวย
ปจจัยของความสะดวกในการพกพา ก็ปจจัยหนึ่งที่ทำให ที่ทำให
มูลคาตลาดมือถือ (สมารทโฟน) เพ��มข�้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตาม การทีจ่ ำนวนยอดขายโทรศัพทมอื ถือเพ�ม� ข�น้ กลับ ทำใหยอด
จำหนายกลองในกลุม มีเทคโนโลยีทส่ี งู กวา มีอตั ราการเพ�ม� ข�น้ ตาม
ไปดวย เนื่องจากจะเปนการเพ��มกลุมลูกคาที่มีความสนใจในเร�่อง
การถายภาพมากข�้น จนทำใหกลุมลูกคาที่ชื่นชอบการถายภาพ
ยังคงมี ความตองการกลองในระดับที่มีความละเอียดมากข�้น ซึ่ง
โดยภาพรวมแลวมูลคาของตลาดกลองถายรูป รวมถึงอุปกรณ
ที่เกี่ยวทั้งหมดไมไดมีการลดมูลคาลงแตอยางใด แตกลับมีแนวโนว
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ความตองการที่สูงข�้น นอกจากนี้ผูผลิตกลองดิจ�ตอลในแบรนด
ชัน้ นำตางก็มกี ารปรับตัว โดยมีการนำเสนอ ผลิตภัณฑและฟ�งกชน่ั
การทำงานในรูปแบบใหมๆ ตลอดเวลาเพ�่อตอบสนองความตอง
การของผูบ ร�โภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว เชน การเพ�ม� อุปกรณ
เชื่อมตอที่สามารถแบงปนภาพถายไดงายข�้น กลองถายภาพที่
สามารถโทรศัพท ได กลองที่มีขนาด กะทัดรัดข�้น รวมถึงมีความ
คมชัดหร�อความละเอียดทีสูงข�้น
อยางไรก็ตามจากปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของดังกลาว และจากจ�ด
เดนของ บิก� คาเมรา ทีม่ คี วามใกลชดิ และมีการทำธุรกิจมาอยางตอ
เนือ่ งและยาวนานกับตัวแทนผูผ ลิตและจำหนาย (Brand Suppliers)
กลองถายภาพ ประกอบกับมีความชำนาญในธุรกิจคาปลีกอุปกรณ
ถายภาพ โดยมีทีมผูบร�หาร และบุคคลากรที่มี ความรู ในดาน
การถายภาพ จะยังคงความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจตอไปอยาง
มั่นคง ซึ่ง บิ�ก คาเมรา ไมไดยึดติดกับตัวแทน ผูผลิตและจำหนาย
กลองถายภาพ หร�อยึดติดกับตัวผลิตภัณฑ ประเภทใดประเภทหนึง่
และ บิ�ก คาเมรา พรอมที่จะสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งในเร�่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผูบร�โภค
นอกจากการจำหนายอุปกรณถา ยภาพ บิก� คาเมรา ยังขยาย
ธุรกิจเพ��มเติมไปยังธุรกิจคาปลีกโทรศัพทมือถือ (Smart Phone)
ที่จำหนายผานสาขา ภายใตชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera”
และบิ�ก คาเมรา ไดรวมมือกับบร�ษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด (“AWN”) ในการเขาบร�หารเอไอเอส ช็อป บาย พารทเนอร
(AIS Shop by Partner) โดยบิ�ก คาเมรา ไดรับสิทธิในการบร�หาร
AIS Shop จาก AWN ภายใตชื่อ “AIS” และธุรกิจการใหบร�การ
งานลางอัดรูปในรูปแบบใหม พรอมประสบการณในการเขาใช บร�การ
ในลักษณะตามความตองการของผูบ ร�โภค (DIY) และรองรับการสง
ขอมูลไฟลภาพจาก Smart Phone ของผูบร�โภคเขาสูระบบ การ
บร�การดวยระบบ Wifi ผาน App ภายใตชื่อ “FUJIFILM Wonder
Photo Shop by BIG Camera” ซึง่ บิก� คาเมรา มัน่ ใจวา จะชวยลด
ความเสีย่ งจากการดำเนินธุรกิจตอเนือ่ งในระยะยาวได อยางแนนอน

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน

352,887,880

บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

352,887,880

บาท

แบงออกเปนหุนสามัญ

3,528,878,800

หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ

0.10

บาท

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 26 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเร�ยกชำระแลว
3,528,878,800 หุน ประกอบดวย
ลำดับ

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ
น.ส.ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ
น.ส.ปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ
รวมครอบครัว เธียรกาญจนวงศ
นายว�โรจน โกศลธนวงศ
นายปกรณ ธีรธำรง
น.ส.กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ
นายกิตติ ฐาปนสกุลวงศ
บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร จำกัด
นายธนะสิน พ�พัฒนกิตติกุล
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
นายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ
ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ
รวม

จำนวนหุน
1,115,614,000
374,172,000
374,050,100
321,552,000
87,591,600
87,591,600
87,382,800
2,447,954,100
61,520,000
53,064,468
52,119,600
45,268,900
34,697,600
32,967,701
30,500,000
29,046,500
28,474,400
713,265,531
3,528,878,800

รอยละของจำนวนหุนที่
จำหนายแลวทั้งหมด
31.61
10.60
10.60
9.11
2.48
2.48
2.48
69.37
1.74
1.50
1.48
1.28
0.98
0.93
0.86
0.82
0.81
20.21
100.00

BIG Camera Corporation
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นโยบายการจายเง�นปนผล
บร�ษัทฯ มีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเง�นทุนสำรองตางๆตามกฎหมาย
และเง�นสำรองอืน่ (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเง�นปนผลดังกลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได โดยจะข�น้ อยูก บั ผลการดำเนินงาน ฐานะการเง�น
สภาพคลอง ความจำเปนในการใชเง�นทุนหมุนเว�ยนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และการบร�หารงานของบร�ษัท โดยอยูภายใตเง�่อนไขที่วา บร�ษัทจะตองมีเง�นสด
เพ�ยงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบร�ษัท
และ/หร�อผูถือหุนของบร�ษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบร�ษัท ที่อนุมัติใหจายเง�นปนผล จะตองถูกนำเสนอเพ�่อขออนุมัติ
ตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เวนแตเปนการจายเง�นปนผลระหวางกาล ซึง่ คณะกรรมการบร�ษทั มีอำนาจอนุมตั ใิ หจา ยเง�นปนผลระหวางกาลไดแลว
ใหรายงานใหที่ประชุมใหญผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

การจายเง�นปนผล
ในป 2559 บร�ษัทฯ มีการจายเง�นปนผล 2 ครั้งดังนี้
1) เง�นปนผลประจำป 2558 จำนวน 0.06 บาท/หุน จายจากผลประกอบการของบร�ษัทฯ งวด 12 เดือน ที่มีผลกำไรสุทธิ
586,202,648 บาท และมีกำไรสะสม (ยังไมไดจดั สรร) จำนวน 502,167,049 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป
2559 โดยจายเง�นสดปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
2) เง�นปนผลระหวางกาล ป 2559 จำนวน 0.07 บาท/หุน จายจากผลประกอบการของบร�ษัทฯ งวดหกเดือนแรกของป
2559 ทีม่ ผี ลกำไรสุทธิ 419,870,330 บาท ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 4/2559 โดยจายเง�นสดปนผล
ใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการ
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร
ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจ ดั การ

ประธานเจาหนาที่
ฝายการเง�น

ประธานเจาหนาที่
ฝายพาณิชย

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ

BIG Camera Corporation
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คณะกรรมการบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวย 8 ทาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ
นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
นายอาทิตย ชุณหชัชราชัย
ดร.สุว�ทย ธนียวัน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน
นางหฤทัย สุขยิ�ง

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบร�ษัทฯ
กรรมการผูม อี ำนาจลงนาม คือ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ หร�อ นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ หร�อ นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
หร�อ นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ หร�อนายอาทิตย ชุณหชัชราชัย กรรมการ 2 ใน 5 ทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันเปน 2 ทานและประทับ
ตราสำคัญของบร�ษัทฯ

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท
คณะกรรมการบร�ษัท เปนผูนำในการกำหนดทิศทางเปาหมาย นโยบายทางธุรกิจและเปนผูติดตามการดำเนินงานของฝายบร�หาร
โดยมอบอำนาจใหฝายบร�หารสามารถดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม การดำเนินงานในเร�่องสำคัญจะตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบร�ษัทกอน

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
1) ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เพ�่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคของบร�ษัทฯ และขอบังคับของบร�ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนของบร�ษัทฯ ดวยความระมัดระวัง
และซื่อสัตย สุจร�ต เพ�่อรักษาผลประโยชนของบร�ษัทฯ และรับผิดชอบตอผูถือหุน
2) พ�จารณากำหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบว�สัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเปาหมาย
แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ตามที่ประธานเจาหนาที่บร�หารและฝายจัดการจัดทำ
3) กำกับดูแล การบร�หารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร ฝายจัดการ หร�อบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหทำหนาที่ดังกลาว เพ�อ่ ใหเปนไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั ฯ กำหนด
4) ติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯอยางตอเนื่อง เพ�่อใหเปนไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบร�ษัทฯ
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5) ดำเนินการใหบร�ษทั ฯ นำระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทัง้ จัดใหมรี ะบบควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายใน
6) จัดใหมีการทำงบการเง�น ณ วันสิ�นสุดรอบปบัญชีของบร�ษัทฯ และลงลายมือชื่อเพ�่อรับรองงบการเง�นดังกลาว เพ�่อนำเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
7) พ�จารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและพ�จารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบนำเสนอกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
8) จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบายดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพ เพ�่อใหเชื่อมั่นไดวาบร�ษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
9) พ�จารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก ไขเพ�ม� เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก ไขเพ�ม� เติม)
รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดำรงตำแหนง ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอก
จากออกตามวาระ และพ�จารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคาตอบแทน
กรรมการเพ�่อนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ�่อพ�จารณาอนุมัติ
10) แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย อาทิเชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคา
ตอบแทน และคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี หร�อคณะกรรมการชุดยอยอืน่ ใด และกำหนด
อำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพ�อ่ ชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
11) พ�จารณากำหนดและแก ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ ได
12) พ�จารณาแตงตั้งผูบร�หารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหร�อคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และเลขานุการบร�ษัทรวมทั้งพ�จารณากำหนดคาตอบแทนของผูบร�หาร ดังกลาวตามที่คณะกรรมการไดกำหนด
คาตอบแทนนำเสนอ
13) ขอความเห็นทางว�ชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจำเปนเพ�่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14) สงเสร�มใหกรรมการและผูบร�หารของบร�ษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทยใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบกรรมการและผูบร�หารนั้น
15) แตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเร�่อง ตามความจำเปนและเหมาะสม

บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
1) เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุม ผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทใน
การกำหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บร�หาร
2) ควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบร�ษัท สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการ แสดงความเห็น
อยางเปนอิสระ
3) สนับสนุนและสงเสร�มใหคณะกรรมการบร�ษัทปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4) ดูแล ติดตาม การบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
5) เปนผูอ อกเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการใหชข้ี าดตัดสินเอาเสียงขางมากเปนใหญ และคะแนนเสียงทัง้ สองฝายเทากัน
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ประวัติการทำผิดของกรรมการ
- ไมมี -

คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำดับ

รายชื่อ

1
2
3

ดร.สุว�ทย ธนียวัน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน
นางหฤทัย สุขยิ�ง

ตำแหนง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานใหบร�ษัทฯ มีรายงานทางการเง�นถูกตองตามที่
ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดและมีการเปดเผย
อยางเพ�ยงพอ
2) สอบทานใหบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพ�จารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพ�จารณา แตงตัง้ โยก
ยาย เลิกจาง และการพ�จารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความ
ชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหร�อ หนวยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหบร�ษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศ
ไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทัง้ กฎหมาย ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ
4) พ�จารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ
เพ�อ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบร�ษทั ฯ และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูส อบบัญชี โดยไมมี ฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5) พ�จารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและขอกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพ�่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบร�ษัทฯ
6) สอบทานใหบร�ษัทฯ มีระบบบร�หารความเสี่ยง (Ri sk
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ�่อเสนอตอคณะ
กรรมการบร�ษัท
7) สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภาย
ใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำป การปฏิบตั งิ านของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูสอบบัญชี
8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
ไว ในรายงานประจำปของบร�ษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอยดังตอไปนี้

8.1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตองครบถวนเปนทีเ่ ชือ่ ถือได
ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ
8.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภาย
ใน ของบร�ษัทฯ
8.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพย หร�อกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบร�ษทั ฯ
8.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
8.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน
8.6) ความเห็นเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ
8.7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
8.8) ความเห็นหร�อขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ
สอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
8.9) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
หมายจาก คณะกรรมการบร�ษัทฯ
9) ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจร�งตามที่ไดรบั แจงจากผูส อบ
บัญชี เกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวา กรรมการประธาน
เจาหนาที่บร�หารหร�อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บร�ษัทไดกระทำความผิดตามที่กฎหมายวาดวย หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกำหนด และใหคณะกรรมการตรวจสอบราย
งานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภาย
ในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
10) รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยในการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีขอ สงสัย
วามีรายการหร�อการกระทำดังตอไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนยั
สำคัญตอฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เพ�่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจ สอบเห็น
สมควร

10.1) รายการทีเ่ กิดความขัดแยงทางผลประโยชน
10.2) การทุจร�ตหร�อมีสง�ิ ผิดปกติหร�อมีความบกพรองทีส่ ำคัญ
ในระบบควบคุม ภายใน
10.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอ
กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยหร� อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทยอย
หากคณะกรรมการของบร�ษัทฯ หร�อผูบร�หารไมดำเนินการ
ใหมีการปรับปรุงแก ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานวามีรายการหร�อการกระทำตามวรรค
หนึ่งตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยหร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญ กรรมการ ผูบร�หาร หัวหนา
หนวยงาน หร�อพนักงานของบร�ษทั ฯ มาใหความเห็น เขารวมประชุม
หร�อสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
12) พ�จารณาใหความเห็นชอบในการวาจางที่ปร�กษาหร�อ
บุคคลภายนอกตามระเบียบของบร�ษัทฯ มาใหความเห็น หร�อคำ
ปร�กษาในกรณีจำเปน
13) สอบทานใหบร�ษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการใหขอ มูลการ
กระทำผิดและการทุจร�ต การสอบสวนและการคุมครองผู ใหขอมูล
และรับทราบขอรองเร�ยนรวมถึงผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน
14) พ�จารณาทบทวนขอบเขต และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป
15) สอบทานความ เปน อิสระของผูสอบบัญชี และพ�จารณา
การรับบร�การอืน่ ทีม่ ใิ ชการสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน
16) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั ฯ มอบหมาย
ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบร�หารประกอบดวยกรรมการบร�หารทัง้ หมด 4 ทาน ไดแก
ลำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ
นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ

ตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
1) กำหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน
5) กำกับดูแลและอนุมัติเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ
งบประมาณประจำป และอำนาจการบร�หารงานตางๆ ของบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ และอาจแตงตั้งหร�อมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อ
เพ�อ่ เสนอใหคณะกรรมการบร�ษทั อนุมตั ิ
หลายคนกระทำการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบร�หาร
ตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบร�หารสามารถยกเลิก
2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ใหเปนไปตาม เปลี่ยนแปลง หร�อ แก ไขอำนาจนั้นๆ ได
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
ประจำปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ใหเปนไปอยางมี
6) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั มอบหมาย
ประสิทธิภาพและเอือ้ ตอสภาพธุรกิจ พรอมใหคำปร�กษาแนะนำการ ทั ้ ง นี ้ การมอบหมายอำนาจหน า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
บร�หารจัดการแกผบู ร�หารระดับสูง
คณะกรรมการบร�หารนั้น จะไมมีลักษณะเปน การมอบอำนาจหร�อ
มอบอำนาจชวงทีท่ ำใหคณะกรรมการบร�หาร หร�อผูร บั มอบอำนาจ
3) พ�จารณาอนุมัติการใชจายเง�นเพ�่อการลงทุน การจัดทำ จากคณะกรรมการบร�หาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหร�อบุคคล
ธุรกรรมทางการเง�นกับสถาบันการเง�นเพ�อ่ การเปดบัญชี กูย มื จำนำ ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผล
จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียน ประโยชนอื่นใดกับบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยของ บร�ษัทฯ (ตามที่นิ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพ�่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บร�ษัทฯ ภายใต ยามไว ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลัก
อำนาจวงเง�นที่ไดกำหนดไว
ทรัพย) ซึง่ การอนุมตั ริ ายการ ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการ บร�ษทั และ/หร�อทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี)
4) กำหนดโครงสร า งองค ก รและการบร� ห ารจั ด การที ่ ม ี เพ�่อพ�จารณาอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับ ของบร�ษัทฯ
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร�่องการคัดเลือก การฝกอบรม และบร�ษัทยอย (ถามี) หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด ยกเวนเปน
การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบร�ษทั ฯ ทีเ่ ปนคณะผูบ ร�หาร การอนุมัติรายการที่มีเง�่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่
หร�อผูบ ร�หารระดับสูง โดยอาจมอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร ชัดเจน
หร�อกรรมการผูจัดการเปนผูมีอำนาจแทนบร�ษัทฯ ที่จะลงนามใน
สัญญาจางแรงงาน
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คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
(1) คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2559 บร�ษทั ฯ มีการจายคาตอบแทนใหกบั คณะกรรมการบร�ษทั ดังนี้

รายชื่อ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ
ตรวจสอบ

ตำแหนงงาน

คาตอบแทน
กรรมการ
ป 2559 (บาท)

4/4

-

78,000

2) นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ กรรมการ

3/4

-

39,000

3) นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ

กรรมการ

4/4

-

52,000

4) นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ

กรรมการ

3/4

-

39,000

5) นายอาทิตย ชุณหชัชราชัย

กรรมการ

4/4

-

39,000

6) ดร.สุว�ทย ธนียวัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

4/4

130,000

7) ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

กรรมการตรวจสอบ

3/4

3/4

78,000

8) นางหฤทัย สุขยิ�ง

กรรมการตรวจสอบ

4/4

4/4

104,000

1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ

ประธานกรรมการ

559,000

รวม
หมายเหตุ : -

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ของบร�ษทั ฯ ประจำป 2559 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหนง

เบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท)

1) ประธานกรรมการ

19,500

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

19,500

3) กรรมการ / กรรมการอิสระ

13,000 / 13,000

BIG Camera Corporation
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(2) คาตอบแทนผูบ ร�หาร
ประเภทคาตอบแทน
เง�นเดือนและโบนัส

ป 2558

ป 2559

จำนวนผูบร�หาร

มูลคา (บาท)

จำนวนผูบร�หาร

มูลคา (บาท)

6

37,300,800

6

48,886,000

1

เง�นสนับสนุนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
และ2เง�นอื่นๆ
รวม

1,543,457

1,191,858
6

38,492,658

6

50,429,457

หมายเหตุ :
1
บร�ษทั ฯ ไดจดั ใหมกี องทุนสำรองเลีย้ งชีพใหแกพนักงานและผูบ ร�หารโดยบร�ษทั ฯ ไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 3 ถึง รอยละ 5 ของเง�นเดือน บร�ษทั ฯ
ไดเขารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทว�คา ซึ่งไดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
2
เง�นอื่นๆประกอบดวยกองทุนประกันสังคมและคาอบรมสัมมนา

การกำกับดูแลกิจการ
บร�ษทั บิก� คาเมรา คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ได ใหความสำคัญและมีความมุง มัน่ ตอการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และบร�หารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ขอพ�งปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย
และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา เพ�่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสรางความ
เชื่อมั่นใหเกิดข�้นแกผูถือหุนผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย และมุงมั่นที่จะกำกับดูแลการบร�หารงานเ พ�่อใหมี ประสิทธิภาพ โดยไดกำหนด และดำเนินการตามหลักการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ตามที่กำหนดไวดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอสิทธิ์ของผูถือหุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบร�ษัทฯ และการไดรับขอมูลของ
บร�ษทั ฯ อยางถูกตอง เพ�ยงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพ�อ่ ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เร�อ่ ง ดังนัน้ คณะกรรมการบร�ษทั ฯ จ�งมีนโยบาย
ดังนี้
1.1) บร�ษทั ฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทัง้ ขอมูลประกอบ
1.2) มีนโยบายที่จะเสนอเร�่องสำคัญ ๆ นอกเหนือจากที่กฎการประชุมตามวาระตางๆ ใหเพ�ยงพอ ระบุวตั ถุประสงค และเหตุผล หมายกำหนดใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวนเพ�ยงพอ
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ�่อเปดโอกาส และทันเวลา เพ�่อการตัดสินใจ สนับสนุน และอำนวย ความสะดวก
ใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนลวงหนากอนวันประชุมผู ตอการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ การออกเสียงลงคะแนนโดยการ
ถือหุน ไมนอ ยกวา 14 วัน รวมทัง้ ไดเผยแพรขอ มูลดังกลาวลวงหนาไว มอบฉันทะ สนับสนุนใหผถู อื หุน ไดแสดงความ คิดเห็น และเปดโอกาส
บนเว็บไซตของบร�ษทั ฯ และไดประกาศลงหนังสือพ�มพการเร�ยกเชิญ ขอคำอธิบายหร�อตั้งคำถามใด ๆ คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีหนาที่
ประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกันกอน เขารวมประชุม เพ�่อตอบคำถาม ผูถือหุนโดยพรอมเพร�ยงกัน
วันประชุม
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1.3) บร�ษัทฯ จะดำเนินการเพ�่อเอื้อตอการสงเสร�มใหผูถือหุน
รายยอยไดมสี ทิ ธิเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ อื หุน และเสนอชือ่
บุคคลเพ�อ่ เขารับการเลือกตัง้ เปนกรรมการไดลว งหนากอนการประ
ชุมสามัญผูถ อื หุน และจัดใหมกี รรมการอิสระทีม่ คี วามเปนอิสระอยาง
แทจร�งเขามาเปนกรรมการอยางนอย 3 คน
1.4) การจดบันทึกรายงานการประชุมใหบนั ทึกใหถกู ตอง ครบ
ถวนรวดเร็ว โปรงใส และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น

ทีส่ ำคัญไว ในรายงานการประชุมเพ�อ่ ใหผถู อื หุน สามารถตรวจสอบ
ได บร�ษทั ฯ จะมีการบันทึกว�ดที ศั นภาพการประชุม เพ�อ่ เก็บรักษาไว
อางอิง นอกจากนี้ ใหนำรายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรใน
เว็บไซดของบร�ษัทฯ เพ�่อใหผูถือหุนไดพ�จารณา รวมถึงสงรายงาน
การประชุมไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับ
แตวันที่มีการประชุมผูถือหุนนั้น

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1) บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการประชุมผูถือหุนและมี
นโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม
กันในการเขารวมประชุม การไดรบั สารสนเทศ การซักถามและการ
ใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
2.2) อำนวยความสะดวก ให ผ ู  ถ ื อ หุ  น สามารถเสนอชื ่ อ
กรรมการหร�อเสนอวาระการประชุมเพ��มเติมไดกอนการประชุม
ผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
2.3) กำหนดหลั ก เกณฑ ท ี ่ ช ั ด เจน เป น การล ว งหน า เพ� ่ อ
พ�จารณาวาจะเพ��มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหร�อไมรวมถึงมี
การกำหนดว�ธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ�่อเขา
ดำรงตำแหนงกรรมการ
2.4) ในการประชุมผูถ อื หุน จะพ�จารณา และลงคะแนนเสียงตาม
วาระที่กำหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญ หร�อเพ��มวาระการ
ประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาโดยใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ
2.5) ใหเพ��มการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน
เขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการอิสระดัง
กลาว ไว ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
2.6) ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปน
ผูถ อื หุน รายใหญหร�อผูถ อื หุน สวนนอย ไมวา จะเปนผูถ อื หุน ชาวไทย
หร�อผูถือหุนชาวตางชาติ
2.7) สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ�่อ
ความ โปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีทม่ี ขี อ โตแยงในภายหลัง และ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิแตง
ตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2.8) มีการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการ
ใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรและไดแจงแนวทางดังกลาวให
ทุกคนในบร�ษัทฯ ถือปฏิบัติ และผูบร�หารที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพยตามกฎหมาย มีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวให
แกคณะกรรมการ

3. นโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบร�ษัท ถือเปนนโยบายสำคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบร�หาร
หร�อพนักงานของบร�ษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน จ�งหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบร�ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำราย
การที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัทฯ หร�อในกรณีที่จำเปนตองทำรายการ เชนนั้น คณะ
กรรมการบร�ษทั ฯ จะดูแลใหการทำรายการนัน้ มีความโปรงใส เทีย่ งธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นีก้ รรมการ
ผูบร�หาร หร�อพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพ�จารณาอนุมัติ
ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะ
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ว�ธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด

BIG Camera Corporation

28

4. นโยบายตอผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักและรับรูถ งึ สิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ไมวา จะเปนผูม สี ว นไดเสียภายใน ไดแก ผูถ อื หุน พนักงานและ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ ตลอดจนสังคม
สวนรวม โดยไดกำหนดคูมือจร�ยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพ�้นฐานของความเปน
ธรรมและสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก
คณะกรรมการบร�ษัทจ�งมีนโยบายกำหนดไว ในคูมือ “จร�ยธรรมทางธุรกิจ” เพ�่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับขอ
บังคับและระเบียบของกลุมบร�ษัท ภายใตกรอบจร�ยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย ในว�ธีทางที่สรางสรรคเทาเทียมกัน ดังนี้
4.1) การปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ผูถ อื หุน
บร�ษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการและบร�ษัทฯ
มีหนาทีส่ รางมูลคาเพ�ม� แกผถู อื หุน ในระยะยาว จ�งกำหนดใหพนักงาน
ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้
(1) กำกับดูแลการดำเนินการ เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาบร�ษทั ฯ มีสถานะ
ทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงาน
สถานภาพของบร�ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเง�น
การบัญชีและรายงานอื่นๆโดยสมํ่าเสมอและครบถวนตามความ
เปนจร�ง
(2) รายงานใหผูถือหุนทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมใน
อนาคตของบร�ษทั ฯ ทัง้ ในดานบวกและดานลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ นพ�น้ ฐาน
ของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอยาง เพ�ยงพอ
(3) ไมแสวงหาผลประโยชน ใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลใดๆ
ของบร�ษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หร�อดำเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร
4.2) การปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ภาครัฐ
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับทัง้ ในสวนงานของภาครัฐโดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม
บร� ษ ั ท ฯ หลี ก เลี ่ ย งการกระทำที ่ อ าจจ� ง ใจให ร ั ฐ หร� อ พนั ก งาน
ของรั ฐ ดำเนิ น การที ่ ไ ม ถ ู ก ต อ งเหมาะสม แต จ ะเน น การสร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถ
ทำได
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4.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอพนักงานบร�ษัทฯ
ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรง
คุณคาที่สุดของบร�ษัทฯ เปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุ
เป  า หมายของบร� ษ ั ท ฯ บร� ษ ั ท ฯ จ� ง กำหนดนโยบายให ม ี ก าร
ปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง
โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
4.4) การปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ลูกคา
บร�ษัทฯ มุงดำเนินธุรกิจโดยประสงคที่จะใหมีการสรางสรรค
นำเสนอ และบร�หารจัดการผลิตภัณฑและการบร�การของบร�ษัทฯ
แกลูกคาอยางมีมาตรฐานและมีจร�ยธรรมภายใตหลักการดำเนิน
งานดังนี้
(1) มุง มัน่ ทีจ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑและการบร�การเพ�อ่ ตอบ
สนองความตองการของลูกคา
(2) สงมอบผลิตภัณฑและการบร�การทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ภายใตเง�อ่ น
ไขที่เปนธรรม
(3) ใหขอ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑและการบร�การทีถ่ กู ตอง เพ�ยง
พอ เพ�อ่ ใหลกู คามีขอ มูลเพ�ยงพอในการตัดสินใจ โดยไมมกี ารกลาว
เกินความเปนจร�งทัง้ ในการโฆษณาหร�อในการสือ่ สารชองทางอืน่ ๆ
กับลูกคา อันเปนเหตุใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ปร�มาณ หร�อเง�่อนไขใดๆ ของสินคาหร�อบร�การ
(4) จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาหร�อ
การใหบร�การที่ไมเหมาะสม เพ�่อที่บร�ษัทจะไดปองกันแก ไขปญหา
ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและนำขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหร�อ
พัฒนาผลิตภัณฑ และการใหบร�การดังกลาวตอไป
5) รักษาขอมูลและความลับของ ลูกคาโดยไมนำไปเปดเผยหร�อ
ใชประโยชน ในทางมิชอบ

4.5) การปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ เจาหนี้
บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและว�นัย
เพ�่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยปฏิบัติตามเง�่อนไขตางๆ
ตามสัญญาหร�อที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด หากเกิดกรณีท่ีไม
สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ตกลงกันไว ได บร�ษัทฯ จะแจงใหเจา
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หนี้ ทราบลวงหนาเพ�่อรวมกันพ�จารณาหาแนวทางแก ไขปญหา
4.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอคูแขงทางการคา
บร�ษัทฯ มุงดำเนินธุรกิจโดยประสงคที่จะประสบความสำเร็จ
อยางยั่งยืน และเปนบร�ษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใตการแขงขันใน
อุตสาหกรรมอยางมีคุณธรรมและจร�ยธรรม โดยประพฤติปฏิบัติ
ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทีด่ ี ไมแสวงหาขอมูลทีเ่ ปนความ
ลับของคูแขงทางการคา ดวยว�ธีการที่ ไมสุจร�ตหร�อไมเหมาะสม
เพ�อ่ ผลประโยชน ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ ไมกลาวหาในทาง
ราย หร�อมุง ทำลายชือ่ เสียงแกคแู ขงทางการคา ไมกระทำการใดๆ ที่
เปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาของผูอ น่ื หร�อคูแ ขงทางการคา
4.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอสังคมสวนรวม
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ดวย
ตระหนักดีวาเราเปร�ยบเสมือนสวนหนึ่งของสังคมที่จะรวมกาวเดิน
ไปสูก ารพัฒนาสังคมและสิง� แวดลอมเพ�อ่ ความยัง่ ยืนสืบไป บร�ษทั ฯ
จ�งไดดำเนินกิจกรรมเพ�อ่ ชุมชนและสังคมอยางตอเนือ่ ง ควบคูไ ปกับ
การดำเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
4.8) นโยบายดานการเปดเผย ความโปรงใส
รายงานทางการเง�นและการดำเนินงาน คณะกรรมการบร�ษทั
มุง มัน่ ทีจ่ ะดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด
จัดใหมีศูนยนักลงทุนสัมพันธทำหนาที่สื่อสารกับผูถือหุนและให
ความสะดวกแกนักลงทุนและนักว�เคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยาง
เทาเทียมกันและดวยว�ธกี ารทีเ่ หมาะสมรวมทั้งเผยแพรขอมูลในเว็บ
ไซตทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขณะเดียวกันก็ ไดจัดให
สวนงานทีร่ บั ผิดชอบดานการใหขอ มูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
ทำหนาทีเ่ ผยแพรขา วสารการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการ
ของบร�ษทั ฯ ผานสือ่ ตาง ๆ เพ�อ่ ใหผถู อื หุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย
และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆไดรับทราบขอมูลของบร�ษัทอยางทั่วถึง
ตรงเวลา และทันตอเหตุการณ

4.9) นโยบายดานการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษทั ฯ ไดมอบหมายใหผบู ร�หารของบร�ษทั ฯ หร�อบร�ษทั ยอย
รวมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ทั้งที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในอยางสม่ำเสมอ โดยจะทำการ
ว�เคราะหถงึ ปจจัยความเสีย่ งตางๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ พรอมทัง้ รวมกันกำหนดมาตรการบร�หารความเสีย่ ง
และผูรับผิดชอบ โดยคณะผูบร�หารที่ไดรับมอบหมาย จะคอยดูแล
ติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว โดยความรวมมือและการ
ประสานงานจากหนวยงานฝายตางๆ และรายงานผลใหกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหนาที่
ประเมินประสิทธิภาพของการบร�หารความเสี่ยงแลวรายงานให
คณะกรรมการบร�ษทั ทราบ อยางนอยปละ 2 ครัง้ เพ�อ่ ชวยใหทราบ
จ�ดออนและปรับปรุงนโยบายใหมีประสิทธิภาพที่ดีข�้น
4.10) นโยบายดานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญเกีย่ วกับความเหมาะสมและความเพ�ยง
พอ ของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทัง้ ดานการ
เง�นและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาทหนาที่ และอำนาจการ
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของบร�ษทั ฯ
และเพ�่อใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอยาง
เปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหนาที่ ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ฯ ดวา
จางผูตรวจสอบภายในจากบร�ษัทภายนอก ทำหนาที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหนวยงานและรายงานผลการตรวจสอบโดย
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บร�หาร
ของบร�ษัทฯ เพ�่อใหฝายบร�หารสามารถ แก ไขปญหาเรงดวนไดทัน
การ และรับการประเมินผลงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบดวย
ทัง้ นีเ้ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลและประสาน
งานระหวางผูตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
4.11) นโยบายดานการพนักงาน
คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะกำหนดใหมีการพ�จารณา แตงตั้ง
และโยกยาย รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงานดวย
ความถูกตองชอบธรรม โดยอาศัยหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่เปน
มาตรฐาน และเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนด
นโยบายดานการพนักงาน

BIG Camera Corporation
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4.12) นโยบายการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของ
• คุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสียหาย จาก
พนักงาน
การละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั โดยพ�จารณา
บร�ษัทฯ มีหลักเกณฑ ในการพ�จารณากำหนดคาตอบแทน ชดเชยคาเสียหายให ไมตํ่ากวาที่กฎหมายกำหนด
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบร�ษทั ทัง้ ใน
ระยะสั ้ น และระยะยาว รวมถึ ง สอดคล อ งกั บ การจ า ยผลตอบ 4.15) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
บร�ษัทใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพยสิน ทาง
แทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปญญาของบุคคลอื่นและมีนโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ ใน
ทรัพยสินทางปญญาของบร�ษัท ไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร�่อง
4.13) นโยบายดานสิ�งแวดลอมและสังคม
หมายการคา ความลับทางการคา ซึ่งเปนสิ�งสำคัญในการ รักษา
บร�ษัทฯ ตระหนัก หวงใย และเอาใจใสตอสังคม ชุมชน สิ�งแวด
ความไดเปร�ยบทางการแขงขันของบร�ษทั ดังนัน้ กรรมการ ผูบ ร�หาร
ลอม และคุณภาพชีวต� ของประชาชน รวมถึงใหความสำคัญในเร�อ่ ง
และพนักงานทุกคน มีหนาที่ปกปอง รักษา และพ�ทักษ สิทธิทบ่ี ร�ษทั
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสร�มการใชพลังงานอยาง
มีตอทรัพยสินทางปญญาทั้งหมด และใชสิทธิเหลานั้นอยางรับผิด
มีประสิทธิภาพ คืนกำไรสวนหนึง่ เพ�อ่ กิจกรรมทีจ่ ะมีสว นสรางสรรค
ชอบและตองเคารพสิทธิทช่ี อบดวยกฎหมายใน ทรัพยสนิ ทางปญญา
สั ง คม สนั บ สนุ น การศึกษาแกเ ยาวชน และสนับ สนุน กิจ กรรม
ของบุคคลอื่นดวย นอกจากนี้ บร�ษัทยังได
สาธารณประโยชน แกชมุ ชนทีด่ อ ยโอกาส ใหเปนชุมชนทีเ่ ขมแข็งพ�ง่ พา
กำหนดนโยบายทรัพยสินทางปญญาไวดังนี้
ตนเองไดบร�ษทั ฯ จะปฏิบตั แิ ละใหความรวมมือ หร�อควบคุมใหมกี าร
• การใชโปรแกรมคอมพ�วเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดย
ปฏิบตั อิ ยางเครงครัด ตามเจตนารมณของ กฎหมาย และกฎระเบียบ
โปรแกรมคอมพ�วเตอรทุกชนิดจะตองผานการตรวจสอบและลง
ที่ออกโดยหนวยงาน กำกับดูแล
โปรแกรมโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
• บร�ษทั จะมีการตรวจสอบการใชขอ มูล เอกสาร สิง� ตีพม� พ
4.14) นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมาย และ
ตางๆ รวมทัง้ งานอันมีสทิ ธิในทรัพยสนิ ทางปญญาใดๆ ดวยความ
หลักสิทธิมนุษยชน
ระมัดระวังวาไดรับอนุญาตให ใชจากผูมีสิทธิอยางถูกตองตาม
การเคารพกฎหมายและปฏิบตั ติ ามกฎหมายเปนพ�น้ ฐานสำคัญ กฎหมายกอนที่จะมีการใชงานนั้นๆ รวมถึงจะอางอิงแหลงที่มาของ
ในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ขอมูล หร�อชื่อเจาของงานอันมีสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญา
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน โดยมุงยกระดับ
• บร�ษัทมีนโยบายในการปกปองและเคารพสิทธิใน
มาตรฐานการปฏิบตั ใิ หสงู กวาขอกำหนดตามกฎหมาย บร�ษทั สนับ ทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น โดยจะไมละเมิดหร�อสนับสนุน
สนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติตอผูมีสวนได การดำเนินการใดๆทีม่ ลี กั ษณะเปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
เสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพ�้นฐานของศักดิ์ศร�ความเปน ของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เคร�่อง
มนุษย โดยกำหนดนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
หมายการคา ความลับทางการคา และสิทธิทางปญญา อื่นๆ ทุก
• บร�ษัทสนับสนุน และเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแล ประเภท
มิใหธุรกิจของบร�ษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิ
• งานอันมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตางๆ ที่ไดสรางสรรค
มนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labor) และ/หร�อพัฒนาข�น้ โดยพนักงานของบร�ษทั ไมวา จะทำข�น้ โดยหนาที่
ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labor)
ทีต่ อ งพ�งปฏิบตั ิ และ/หร�อกระทำตามคำสัง่ ของบร�ษทั สิทธิในทรัพย
• บร�ษัทใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ทุก สินทางปญญาดังกลาวใหตกเปนสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญา
ฝายดวยความเปนธรรมบนพ�้นฐานของศักดิ์ศร�ความเปน มนุษย ของบร�ษัททั้งสิ�น
ไมเลือกปฏิบตั ิ ไมแบงแยกถิน� กำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา
สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล
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4.16) นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการใหขอมูลการ
กระทำผิดและการทุจร�ต
บร�ษัทมีนโยบายการใหขอมูลการกระทำผิดและการทุจร�ต
การสอบสวน และการคุมครองผู ใหขอมูล เพ�่อใหพนักงานทุกคน
มีชอ งทางในการรายงาน และแจงเบาะแสการกระทำผิด หร�อการทุจร�ต
ทีเ่ กิดข�น้ ในบร�ษทั โดยจัดใหมชี อ งทาง เพ�อ่ ใหผมู สี ว นไดเสียทุกฝาย
สามารถเขารายงาน หร�อรองเร�ยนในเร�อ่ งทีอ่ าจทำใหเกิด ความเสีย
หายตอบร�ษัท ตอคณะกรรมการ หร�อถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเปนการ
ดำเนินการตามจรรยาบรรณ
• ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ของบร�ษัท กรรมการ ผูบร�หาร และ
พนักงานในกรณีทพ
่ี บเห็น หร�อถูกกดดัน / บังคับใหกระทำ การใดๆ
ที่เปนการขัดตอจรรยาบรรณหร�อเร�่องอื่นใดที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการ
• กรณีทเ่ี ปนพนักงาน สามารถรายงานตอ ผูบ งั คับบัญชาหร�อ
ผูบ ร�หารระดับสูง หร�อสำนักตรวจสอบภายใน แลวแตกรณีและทาง
Email : big.hotline@bigcamera.co.th
หร�อ bod@bigcamera.co.th
• กรณีทเ่ี ปนผูม สี ว นไดเสียอืน่ อาทิเชน ผูถ อื หุน ผูม สี ว นไดเสีย
คูคา ลูกคา เจาหนี้ สามารถที่จะรายงานผานทาง
Email : big.hotline@bigcamera.co.th หร�อสงขอมูลมายัง
เลขานุการบร�ษัทตามที่ ไดเปดเผยไว ในสวนชองทางในการติด
ตอคณะกรรมการและเลขานุการบร�ษัท
ชองทางในการติดตอคณะกรรมการบร�ษัท และเลขานุการ
บร�ษัท
บร�ษัทไดจัดใหมีชองทาง สำหรับผูมีสวนไดเสียสามารถใช
ติดตอ สื่อสาร ในการแสดงความคิดเห็นตางๆ รวมถึงแจงเบาะแส
ในกรณีที่พบเห็น หร�อไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทำที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย หร�อจรรยาบรรณที่ดีของพนักงานเจาหนาที่
ของบร�ษัท โดยสามารถแจงเบาะแสเปนลายลักษณอักษรจัดสงให
กรรมการคนใดคนหนึ่งหร�อหลายคนของบร�ษัท หร�อติดตอเลขานุ
การบร�ษัท สงมาไดที่
เลขานุการบร�ษัท
บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
นอกจากนัน้ ผูม สี ว นไดเสียยังสามารถติดตอโดยผานชองทางอืน่ ๆ
ไดแก เว็บไซตบร�ษัท โทรศัพท หร�อสงอีเมลแจงเลขานุการบร�ษัท
bod@bigcamera.co.th รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน เปนตน

4.17) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน่
1) หามกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และลูกจางของบร�ษัท
กระทำการอันใดทีเ่ กีย่ วของกับการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ ทุกรูปแบบ เพ�อ่
ประโยชนทางตรงหร�อทางออมตอตนเอง ครอบครัว เพ�่อน และคน
รูจ กั ไมวา ตนจะอยูใ นฐานะเปนผูร บั ผู ให หร�อผูเ สนอให สินบน ทัง้ ที่
เปนตัวเง�น หร�อไมเปนตัวเง�น ทั้งแกหนวยงานของรัฐ หร�อเอกชนที่
บร�ษัทไดดำเนินธุรกิจหร�อติดตอดวย
2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ เพ�่อสรางความรูความเขาใจกับผู
เกี่ยวของของบร�ษัท หากไมปฏิบัติตามจะตองไดรับบทลงโทษทาง
ว�นัย ซึ่งจะข�้นอยูกับขอเท็จจร�ง และสถานการณแวดลอม
3) บร�ษทั ไมมนี โยบายลดตำแหนง ลงโทษหร�อใหผลทางลบตอ
พนักงานทีป่ ฏิเสธการคอรรปั ชัน่ แมวา การกระทำนัน้ จะทำใหบร�ษทั
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4) ใหมกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการทุจร�ต
คอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และขอ
กำหนดในการดำเนินการ เพ�่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ
แนวปฏิบัติการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
1. กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร พนักงานทุกระดับ ของบร�ษัท
และบร�ษัทยอย บร�ษัทรวม (ถามี) ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การทุจร�ตคอรรปั ชัน่ และจรรยาบรรณบร�ษทั โดยตองไมเขาไปเกีย่ ว
ของกับเร�่องคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม
2. พนักงานตองไมพง� ละเลยหร�อเพ�กเฉย เมือ่ พบเห็นการกระทำ
ที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบร�ษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชา
หร�อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจร�งตางๆ หากมีขอสงสัยหร�อขอซักถาม
3. บร�ษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ
หร�อแจงเร�่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบร�ษัท โดยใชมาตรการคุม
ครอง ผูร อ งเร�ยน หร�อผูท ใ่ี หความรวมมือในการรายงานการทุจร�ต
คอรรัปชั่น ตามที่บร�ษัทกำหนดไว
4. ผูท ก่ี ระทำคอรรปั ชัน่ เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณบร�ษทั
จะตองไดรับการพ�จารณาทางว�นัยตามระเบียบที่บร�ษัท กำหนดไว
นอกเหนือจากการไดรบั โทษตามกฎหมายหากวาการ กระทำนัน้ เขา
ขายผิดกฎหมาย

BIG Camera Corporation

32

5. บร�ษัทจะใหความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู และทำ
ความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ กับบร�ษัท
หร�ออาจเกิดผลกระทบตอบร�ษัท ในเร�่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปโดย
สุจร�ต โปรงใส สามารถเปดเผยและตรวจสอบได
6. ใหสำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นทีต่ รวจ
พบอยางเรงดวน ตอผูบ ร�หารระดับสูง และคณะกรรมการ ตรวจสอบ
เพ�อ่ ดำเนินการเบือ้ งตนไดโดยตรง และใหรายงานตอคณะกรรมการ
บร�ษัทตอไปนอกจากนี้ บร�ษัทยังกำหนดแนวปฏิบัติ ที่ดีเกี่ยวกับ
การใหและรับของขวัญหร�อผลประโยชน ใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1) หามมิใหผูบร�หารและพนักงานเร�ยก หร�อรับของขวัญ
หร�อผลประโยชน ใดๆจากผูรับจาง ลูกคา ผูคา/ผูขาย ผูรวมทุน
หร�อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท ไมวาในกรณีใด ซึ่งอาจ
มีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดวยความลำเอียง หร�อ
ลำบากใจ หร�อเปนผลประโยชนที่ขัดกันได
6.2) ผูบร�หารหร�อพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให หร�อรับ
ของขวัญ หร�อของกำนัลใดๆจากคูคา หร�อผูที่บร�ษัททำธุรกิจดวย
4.18) วัฒนธรรมองคกรและการเปนแบบอยางทีด่ ขี องผูบ ร�หาร
ระดับสูงขององคกร
คณะกรรมการบร�ษัท จะถือเปนหนาที่ในการจัดใหบร�ษัทฯ
มีวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมโดยมอบหมายใหฝายบร�หารเปน
ผูนำเสนอวัฒนธรรมองคกรที่พ�งประสงค และดูแลใหมีการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพ�อ่ เสร�มสรางความเขาใจรวม
กัน โดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ และฝายบร�หารมีหนาที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บร�ษัทฯ มีนโยบายเพ�่อใหการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาม
หลักการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการ 8 ขอ ไดแก
(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (2) การตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยาง
เปนธรรม (5) ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค (6) การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม (7) การพัฒนาชุมชนหร�อสังคม และ (8) การมี นวัตกรรมและ
เผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

นโยบายภาพรวม
บร�ษัทฯ ไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจ�ดมุงหมายที่ตองการผลตอบแทนจากการลงทุน ความกาวหนาในธุรกิจ
เพ�อ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนตอไปในอนาคต โดยตระหนักดีกวาการทีธ่ รุ กิจจะเติบโตอยางยัง่ ยืนไดนน้ั ไมใชอยูท ผ่ี ลประโยชน หร�อกําไรของ บร�ษทั ฯ
เพ�ยงอยางเดียว จําเปนตองคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ�งที่ดีงามสูสังคมควบคูไปดวย โดยนําความรับผิดชอบตอสังคม มาใช ในการบร�หาร
จัดการเพ�อ่ ใหธรุ กิจประสบความสําเร็จอยางยัง่ ยืน บร�ษทั ฯ ดําเนินงานดวยความโปรงใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั งิ าน สวนตางๆ
ที่ชัดเจน และบังคับใชอยางเครงครัดเพ�่อสรางความเทาเทียมในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลระบบการบร�หาร จัดการใหมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ โดยมีผสู อบบัญชี ที่ไดรบั อนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ�่อให มั่นใจไดวาบร�ษัทฯ
รับรูส ทิ ธิของผูม สี ว นไดเสียตางๆทัง้ ที่ไดกาํ หนดไว ในกฎหมาย และทีบ่ ร�ษทั ฯ ไดกาํ หนดนโยบายข�น้ ไมวา จะเปนการ ปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน พนักงาน
ลูกคา คูคา เปนตน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
บร�ษัทฯ ไดมีการกำหนดความรับผิดชอบตอสังคม และกลุม
ผูมีสวนไดเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
• บร�ษัทฯ มุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจร�ต และ
ดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ตอสังคม ทัง้ ทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุง มัน่ ทําความดีตอ บุคคล กลุม ชุมชน สังคม และ
สิง� แวดลอม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดําเนินงานทีม่ มี าตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถอยาง เต็มที่
ดวยการปฏิบัติอยางระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพ�ยงพอและมีหลัก
ฐานสามารถอางอิงได รวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
• ดานการปฏิบัติตอลูกคา บร�ษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยาง
เปนธรรม ไมเร�ยกรองหร�อรับผลประโยชน ใดๆ ที่ไมชอบธรรมจาก
คูคา และหากปฏิบัติตามเง�่อนไขขอใดไมได ใหร�บแจงคูคาใหทราบ
ลวงหนาเพ�่อรวมกันหาแนวทางแก ไข
• ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บร�ษัทฯ จะปฏิบัติตอคู
แขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และไมแสวง
หาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยว�ธีที่ไมสุจร�ต

2) การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
ผูบร�หารจะตองปฏิบัติหนาทีดวยความซื่อสัตยสุจร�ต ระมัด
ระวัง รอบคอบ เอาใจใส และมีวส� ยั ทัศนกวางไกล ไมหาผลประโยชน
ใหตนเอง และพวกพอง จากขอมูลขององคกร ซึง่ ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะและไมเปดเผย ขอมูลความลับขององคกรตอบุคคลภาย
นอก รวมทัง้ ไมดาํ เนินการใดๆ อันเปนลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทฯ ตระหนักตอการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิทธิขั้น
พ�้นฐานที่มนุษยทุกคนพ�งมีโดยเสมอภาคกัน เพ�่อการดํารงชีว�ต
อยูไดอยางมีศักดิ์ศร� โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร�่องเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หร�อความเชื่อใน
ทางอืน่ ใด ชาติหร�อพ�น้ เพทางสังคม ทรัพยสนิ ถิน� กําเนิด หร�อสถานะ
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4) การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม
ผูบ ร�หารจะตองปฏิบตั ติ อ พนักงานอยางยุตธิ รรม บร�หารงาน
โดยไมมีความลําเอียง สนับสนุนในการ สรางศักยภาพในความ
กาวหนา และเพ��มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้ง
สงเสร�มใหพนักงานมีความเขาใจในเร�่องจรรยาบรรณ ที่พนักงาน
ตองพ�งปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติ
ตอ พนักงานดวยความสุจร�ตใจ รับฟ�งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อยางมีเหตุผล
5) ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
• บร�ษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ ลูกคาอยางเปนธรรมในเร�อ่ งของสินคา
และบร�การ โดยไมเลือกปฏิบัติ และไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตน
ไดลวงรูมา เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติ
ว�สัยจะพ�งสงวนไว ไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่
ตามกฎหมาย
• บร�ษัทฯ เปดใหลูกคาสามารถรองเร�ยนไดเกี่ยวกับความไม
สมบรูณของสินคาและบร�การ รวมถึงเปดเผยขาวสารขอมูลของ
สินคา และบร�การอยางถูกตองครบถวน ตอผูบร�โภค
• บร�ษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลงและเง�่อนไขตางๆ กับลูกคา
อยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหร�อเง�่อนไขไมไดตองร�บ
แจงใหลูกคา ทราบ เพ�่อหาทางออกรวมกัน
6) การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
บร�ษทั ฯ ใหความสําคัญกับการจัดการดานสิง� แวดลอม ความ
ปลอดภัยในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานตามหลักสากล โดยเฉพาะ
อยางยิ�งการจัดการเร�่องขยะที่เกี่ยวกับอุปกรณ อิเล็กทรอนิคส
(“ขยะอิเล็คทรอนิคส”) โดยบร�ษัทฯ จะรวบรวมมีแบตเตอร�่เกา
อุปกรณกลองที่ไมได ใชงานแลว โดยสงไปยังโรงงานทีม่ กี ระบวนการ
ร�ไซเคิลที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตอง
7) การรวม พัฒนา ชุมชนหร�อสังคม
บร�ษัทฯ จะปฏิบัติหร�อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงใหความ
รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชนและสังคม
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8) การมีนวัตกรรม และเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม และผูมีสวน
ไดเสีย
บร�ษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการ
ทํางานในองคกร และในระดับความรวมมือระหวางองคกร ซึง่ หมาย
ถึงการทําสิง� ตางๆดวยว�ธใี หมๆ และยังอาจหมายถึงการเปลีย่ นแปลง
ทางความคิด การผลิต เพ�อ่ เพ�ม� มูลคาเปาหมายของนวัตกรรม คือ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ�่อทําใหสิ�งตางๆ เกิดเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีข�้นกอผลิตผลที่เพ��มข�้น ทั้งนี้เพ�่อใหเกิดประโยชนตอสังคม
สูงสุด
การเผยแพรนวัตกรรม ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดย
การสื่อสาร และเผยแพรใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาขอมูลขาวสารของบร�ษทั ฯ เขาถึงกลุม ผูม สี ว นไดสว น
เสียของบร�ษัทฯไดอยางทั่วถึง

กิจกรรมเพ�่อประโยชนตอสังคมและสิ�งแวดลอม (After process)
บร�ษัทฯ มีการจัดทำกิจกรรมเพ�่อประโยชนตอสังคมและสิ�งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “เปดตาดีสูสังคมไทย” ภายใตแนวคิด “ความรักทำใหตาสวาง”
บิ�ก คาเมรา ไดรวมกับหนวยบรรเทาทุกขของสภากาชาดไทยกอตั้งโครงการ ภายใตชื่อ “เปดตาดีสูสังคมไทย” เพ�่อรวมระดมทุน
หารายไดโดยไมหกั คาใชจา ย เขาสูห นวยแพทยจกั ษุศลั ยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพ�อ่ คืนแสงสวางและเปด
โอกาสในการมองเห็นใหผูที่ประสบปญหาทางสายตาไ ดกลับมามองเห็นสิ�งตางๆ รอบตัวอีกครั้ง ภายใตแนวคิด “ความรักทำใหตาสวาง”
และเพ�่อรวมสรางจ�ตอาสา เปดตาดีสูสังคมไทยสืบไป ซึ่งในป 2559 บิ�ก คาเมรา ไดดำเนินโครงการตอเนื่อง เปนป ที่ 4 แลว โดยในปแรก
สามารถรวบรวมเง�นสบทบเขาโครงการฯ ไดจำนวน 722,766 บาท ในปที่สองสามารถรวบรวมเง�นกองทุน ไดมากถึง 2,090,556 บาท
ปที่สามสามารถรวบรวมเง�นเขาโครงการ ไดถึง 2,607,190 บาท และในป 2559 ไดระดมทุนเขาโครงการไดถึง 2,628,777.82 บาท
สำหรับป 2560 บิ�ก คาเมรา ยังคงดำเนินโครงการดังกลาวตอไปอีกเปนปที่ 5

วัตถุประสงคของโครงการ
• เพ�อ่ สนับสนุนใหผทู ร่ี กั การถายภาพ และชุมชนทองถิน� ทีข่ าด
โอกาส มีความรู เขาใจ ที่จะดูแลสุขภาวะทางตาดวยตนเองและผล
กระทบที่เกิดจากสุขภาพ และสิ�งแวดลอม ที่เปนสาเหตุโรคทางตา
โดยเชือ่ มโยงความรูร ะหวางจักษุแพทยของสภากาชาดไทย ผานสือ่
สรางสรรคทุกรูปแบบ
• เพ�่อสงเสร�มใหผูที่รักการถายภาพ ไดเกิดจ�ตอาสาออกมา
ทำงานรับใชสงั คม และชุมชนทองถิน� ฝกใหมที กั ษะและเทคนิคในการ
ใหความรูแกกลุมผูเสี่ยง ตอการเกิดโรคทางตา และเห็นถึงความ
สำคัญ การมีนำ้ ใจในสังคม พรอมมีจต� อาสาในการชวยเหลือผูด อ ย
โอกาสทางสังคม

• เพ�่อมีสวนรวมกับภาคีเคร�อขายตลอดจนองคกรน้ำดีใน
สังคมไทย รวมมือกันหาเง�นทุนสนับสนุน โครงการ “ เปดตาดีสู
สังคมไทย ” มอบใหแกหนวยแพทยจกั ษุศลั ยกรรม สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เปาหมายของโครงการ
สรางการรับรูต อ กลุม เปาหมาย และเชิญชวนใหรว มสมทบทุน
กับโครงการ “ เปดตาดีสสู งั คมไทย ” ภายใตแนวคิด “ ความรักทำให
ตาสวาง ”มอบใหแกหนวยแพทยจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� โดยตั้งเปา
หมายไวทจ่ี ำนวน 3,000,000 บาท (สามลานบาท) ภายในระยะเวลา
12 เดือน ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 1 สิงหาคม 2559
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สถานที่ดำเนินงาน
ตั้งกลองรับบร�จาค ณ BIG Camera ศูนยรวมกลองดิจ�ตอล
ที่มีความสุขใหเลือกมากที่สุดที่มากกวา 250 สาขาทั่วประเทศ
การประชาสัมพันธ โครงการ
• แถลงขาวเปดตัว โครงการ “ เปดตาดีสูสังคมไทย ” ภายใต
แนวคิด “ ความรักทำใหตาสวาง ”
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ ประเภทแผนปายโฆษณาขนาด A3
และแผนปายโฆษณาแบบตั้ง ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร
ติดตัง้ ณ ราน BIG Camera ทีม่ ากกวา 250 สาขาทัว่ ประเทศ
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ ประเภทแผนปายโฆษณาขนาด A3
ติดตั้ง ณ มหาว�ทยาลัยและสถานที่สำคัญทั่วไป
• จั ด ทำการประชาสั ม พั น ธ บ นชุ ม ชนสั ง คมออนไลน
ประชาสัมพันธเพลงประจำโครงการและว�ดที ศั นประจำโครง
การผานชองทางชุมชนสังคมออนไลน
ชองทางการระดมทุน
• จัดทำของที่ระลึก ไดแก เสื้อยืด และ ตุกตาหมี
• ตัง้ กลองรับบร�จาค ณ ราน BIG Camera ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
• ตั้งกลองรับบร�จาค ณ รานของพันธมิตรกลองทุกคาย
• เขารวมกิจกรรมพ�เศษกับภาคีตา งๆ โดยผานกิจกรรมพ�เศษ
BIG STUDIO เพ�่อตั้งกลองรับบร�จาคนิทรรศการภาพ
ถายชุด เพราะความรักทำใหตาสวาง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูท ร่ี กั การถายภาพ และลูกคาทีใ่ ชบร�การทีร่ า น BIG Camera
ที่มีสาขามากกวา 250 สาขา ทั่วประเทศ รับรูและรวมสมทบทุนกับ
โครงการ “ เปดตาดีสสู งั คมไทย ” ภายใตแนวคิด “ ความรักทำใหตา
สวาง ” มอบใหแกหนวยแพทยจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทยใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในการสนับ
สนุนการทำกิจกรรมตางๆ ตอไป
สำหรับการจัดกิจกรรม เพ�อ่ สังคมภายใตชอ่ื โครงการเปดตาดี
สูสังคมไทย เปนการทำงานอยางตอเนื่อง ซึ่งในปนี้นับเปนปที่ 5
โดยจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรม ใหเขาถึงพฤติกรรมของผูมีสวน
ไดสวนเสียสำหรับโครงการตามเปาหมายเดิม ที่กำหนดไวมากข�้น
เพ�่อใหรูปแบบของโครงการ มีความทันสมัย และกาวทันเทคโนโลยี
และเปนไปในทางทิศทางเดียวกับเทรนดธุรกิจของบร�ษัทมากข�้น

โครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CONTEST & UNIVERSITY ROAD SHOW
กิจกรรมสงเสร�มการถายภาพในระดับอุดมศึกษา
บิ�ก คาเมรา รวมกับ สมาคมถายภาพแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เสนอโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA
PHOTO CONTEST & UNIVERSITY ROAD SHOW กิจกรรมสงเสร�มการถายภาพในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำป 2559
สิงหาคม 2559 - มกราคม 2560

วัตถุประสงคโครงการ
• เพ�่อสนับสนุนนักถายภาพรุนใหมที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
อุดมศึกษา ใหมีโอกาสได ใชความคิดสรางสรรค และพัฒนาทักษะ
การถายภาพ
• เพ�อ่ สงเสร�มใหกลุม นักศึกษาไดมโี อกาสนำเสนอผลงานภาพ
ถายสูสายตาสาธารณชนมากข�้น
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มหาว�ทยาลัยทีเ่ ขารวมโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA
คัดเลือกนักศึกษาจาก 16 สถาบันการศึกษามาเขารวม
กิจกรรม RPST YOURS & BIG CAMERA PHOTO CAMP
ครั้งที่ 4 ประจำป 2559
1. จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2. มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
3. มหาว�ทยาลัยมหิดล
4. มหาว�ทยาลัยศิลปากร
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6. ว�ทยาลัยเพาะชาง
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
7. มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
8. มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
9. มหาว�ทยาลัยรังสิต
10. มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
11. มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
12. มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13. มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว�ทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
14. มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
15. มหาว�ทยาลัยนเรศวร พ�ษณุโลก
16. มหาว�ทยาลัยบูรพา ชลบุร�
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รายการระหวางกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและลักษณะความสัมพันธ
ในระหวางป 2559 บร�ษัทฯมีการทำรายการกับบุคคลหร�อกิจการที่มีความเกี่ยวโยงกัน

ที่

ผูใหบร�การ

1

บร�ษัท ไมดาส
ดีเวลลอปเมนท
จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ

คา ความจำเปนและสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการที่สำคัญ (พัมูนลบาท)

เปนกิจการทีม่ ผี ถู อื หุน และกรรมการรวม คาเชาสำนักงานใหญของบร�ษัทฯ
กัน คือนางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ

คาภาษีโรงเร�อน

2

นางสาวณัฐพร เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯและเปนบุตร
เธียรกาญจนวงศ ของประธานกรรมการ (คุณชาญ
เธียรกาญจนวงศ)

คาเชาสำนักงานใหญของบร�ษัทฯ

คาภาษีโรงเร�อน

3

นางสาวปร�ศรา เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ และเปนบุตร
เธียรกาญจนวงศ ของประธานกรรมการ (คุ ณ ชาญ
เธียรกาญจนวงศ)

คาเชาสำนักงานใหญของบร�ษัทฯ

3,684

เปนรายการเชาอสังหาร�มทรัพย ระยะ
สั้นไมเกิน 3 ป เปนราคาเทากับราคา
ประเมินของผูประเมินภายนอก เปน
ราคาเดียวกับราคาบุคคลภายนอกใน
บร�เวณนั้นซึ่งเปนราคาทีม่ คี วามจำเปน
และเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจของ
บร�ษัทฯ

526

เปนไปตามเง�อ่ นไขทางการคาและเกณฑ
ตามทีต่ กลงกัน ซึง่ รายการคาปกติ มีการ
กำหนดราคาและเง�อ่ นไขอืน่ ๆ ตามราคา
ตลาดเชนเดียวกับ การกำหนดราคาให
กับบุคคล หร�อกิจการอืน่ ที่ไมเกีย่ วของ
กั น และไม ม ี ก ารถ า ยเทผลประโยชน
ระหวางกันซึง่ เปนไปตามปกติธรุ กิจ และ
มีความเหมาะสม

2,484

เปนรายการเชาอสังหาร�มทรัพย ระยะ
สั้นไมเกิน 3 ป เปนราคาเทากับราคา
ประเมินของผูประเมินภายนอก เปน
ราคาเดียวกับราคาบุคคลภายนอกใน
บร�เวณนั้นซึ่งเปนราคาทีม่ คี วามจำเปน
และเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจของ
บร�ษัทฯ

355

เป น ไปตามเง� ่ อ นไขทางการค า และ
เกณฑตามที่ตกลงกัน ซึ่งรายการคา
ปกติ ม ี ก ารกำหนดราคาและเง� ่ อ นไข
อื่นๆ ตามราคาตลาดเชนเดียวกับการ
กำหนดราคาใหกับบุคคล หร�อ กิจการ
อื่นที่ไมเกี่ยวของกันและไมมีการถายเท
ผลประโยชนระหวางกัน ซึ่งเปนไปตาม
ปกติธรุ กิจ และมีความเหมาะสม

66

เปนไปตามเง�อ่ นไขทางการคาและเกณฑ
ตามทีต่ กลงกัน ซึง่ รายการคาปกติมกี าร
กำหนดราคาและเง�อ่ นไขอืน่ ๆ ตามราคา
ตลาด เชนเดียวกับการกำหนดราคาให
กับบุคคล หร�อกิจการอืน่ ที่ไมเกีย่ วของ
กั น และไม ม ี ก ารถ า ยเทผลประโยชน
ระหวางกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
และมีความเหมาะสม
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ขั้นตอนการดำเนินการของบร�ษัทฯ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อบร�ษัทฯ ตกลงจะเขาทำธุรกรรม ซึ่งถือไดวาเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บร�ษัทฯไดกำหนดขั้นตอนการพ�จารณาการทำธุรกรรมดังกลาว เพ�่อใหการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เปนไปดวย
ความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนประโยชนสูงสุดแกบร�ษัทฯ และผูถือหุนทุกราย ดังนี้
(1) บร�ษัทฯ จะพ�จารณาวาธุรกรรมดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการ
ธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพ�จารณาตอไปวารายการนัน้ มีขอ กำหนดและเง�อ่ นไขทีถ่ อื วาเปนเง�อ่ นไขการคา โดยทัว่ ไป
หร�อไม โดยบร�ษัทฯจะใชเกณฑเร�่องราคาและเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ ใหกับลูกคาทั่วไป หร�อราคาและเง�่อนไขที่ใชกันทั่วไปในตลาด สำหรับการทำ
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหร�อคลายคลึงกัน และในกรณีท่ีไมมรี าคาตลาดทีส่ ามารถนำมาใชอา งอิงได เนือ่ งจากสินคาหร�อบร�การภายใต
การทำธุรกรรมนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวหร�อเพราะเหตุผลอื่นใด บร�ษัทฯ ก็อาจใหคณะกรรมการตรวจสอบ หร�อผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ
หร�อผูเชี่ยวชาญอิสระ พ�จารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดวย
(2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป และคาตอบแทนไมสามารถคำนวณ
ไดจากทรัพยสิน หร�อมูลคาอางอิง หร�อเปนรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไมมีเง�่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
หร�อเปนรายการเชา หร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย ไมเกิน 3 ป และไมสามารถแสดงไดวา มีเง�อ่ นไขการคาโดยทัว่ ไป หร�อเปนรายการประเภทอืน่
บร�ษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการวาเปนรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หร�อขนาดใหญ เพ�่อจะไดทราบวาจะตองดำเนินการ
ตอไปอยางไร เชน จะตองเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน
(3) บร�ษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบหร�อพ�จารณาความเห็น แลวแตกรณี
รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อที่ประชุมผูถือหุนบร�ษัทฯ จะตองเสนอความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นใหคณะกรรมการบร�ษัท และหร�อที่ประชุมผูถือหุนพ�จารณาดวย
(4) บร�ษัทฯ จะรายงานการตกลงเขาทำรายการ ที่เกี่ยวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขอมูลรายละเอียดตางๆ
ครบถวนตามเกณฑที่กำหนดไว ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะเปดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป และหร�อแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กำหนด และในงบการเง�นตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด
(5) สำหรับรายการระหวางกันทีอ่ าจเกิดข�น้ ในอนาคต คณะกรรมการบร�ษทั จะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หร�อขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอ
กำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการไดมา หร�อจำหนายไป ซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบร�ษัทฯ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
(6) ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ ที่นอกเหนือจากการคาปกติ ที่เกิดข�้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
หร�อมีสวนไดเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต บร�ษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำเปนและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามชำนาญ ในการพ�จารณารายการระหวางกัน
ทีอ่ าจเกิดข�น้ บร�ษทั ฯ จะใหผเู ชีย่ วชาญอิสระหร�อผูส อบบัญชีของบร�ษทั ฯ เปนผู ใหความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ�อ่ นำไป
ใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หร�อผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเง�นที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบร�ษัทฯ
(7) ผูมีสวนไดสวนเสียในการทำรายการใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงหร�ออนุมัติการทำรายการนั้นๆ
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ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันหร�อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บร�ษัทฯ ไดกำหนดตัวบุคคล/ หนวยงานที่มีอำนาจอนุมัติการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
(1) ในกรณีที่เปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไข การคาโดย
ทั่วไป ใหประธานเจาหนาที่บร�หารเปนผูมีอำนาจอนุมัติ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่น หร�อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่ไมมี เง�่อนไขการคาโดยทั่วไป หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป แตคาตอบแทนไมสามารถคำนวณไดจาก
ทรัพยสนิ หร�อมูลคาอางอิง ผูม อี ำนาจอนุมตั ใิ หทำรายการใหเปนไปตามตารางขอ 4 ข�น้ อยูก บั ขนาดของรายการวาเปนรายการขนาดเล็ก
ขนาดกลางหร�อขนาดใหญ ซึ่งคำนวณจากมูลคาของรายการเปร�ยบเทียบกับสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนี้
• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลคานอยกวาหร�อเทากับ 1 ลานบาท หร�อ นอยกวาหร�อเทากับรอยละ 0.03 ของสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิแลวแตจำนวนใดสูงกวา
• รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลคามากกวา 1 ลานบาทแตนอยกวา 20 ลานบาท หร�อมากกวารอยละ 0.03 แตต่ำกวา
รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา
• รายการขนาดใหญ คือ รายการที่มีมูลคามากกวาหร�อเทากับ 20 ลานบาท หร�อ มากกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา (ยกเวนรายการใหหร�อรับความชวยเหลือทางการเง�นแบบที่ 1 ใหถือเอาคาต่ำกวาเปนเกณฑ)

หลักเกณฑการพ�จารณาราคาอันจะถือวาเปนเง�่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
รายการประเภทธุรกิจปกติหร�อสนับสนุนธุรกิจปกติที่เปนไปตามเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป คือ รายการดังกลาวมีเง�่อนไขการคาที่มี
ราคาและเง�่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเง�่อนไขดังตอไปนี้ดวย
• เปนราคาและเง�่อนไข ที่บร�ษัทฯ ไดรับ หร�อใหกับบุคคลทั่วไป
• เปนราคาและเง�่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
• เปนราคาและเง�่อนไขที่บร�ษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป
บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(นิติบุคคล)
1.บร�ษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ใหเชาทรัพยสิน

ลักษณะความสัมพันธ
• เปนกิจการที่มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
คื อ นางวรรณ ก มล เธี ย รกาญจนวงศ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ นางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ

BIG Camera Corporation
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(นิติบุคคล)

ลักษณะความสัมพันธ

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ

• เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูบร�หารในบร�ษัทฯ และเปนกลุมผูถือหุน
รายใหญของบร�ษัทฯ
• เปนคูสมรสของนางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ และเปนบิดาของนายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ
และ นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ

2. นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ

• เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูบร�หารในบร�ษัทฯ และเปนกลุมผูถือหุน
รายใหญของบร�ษัทฯ
• เปนคูสมรสของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ และเปนมารดาของนายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ
และ นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ

3. นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ

• เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูบร�หารในบร�ษัทฯ และเปนกลุมผูถือหุน
รายใหญของบร�ษัทฯ
• เปนบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ และนางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
เปนนองชายของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ และเปนพ�ช่ ายของ นางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ และ นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ

4. นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ

• เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบร�ษัทฯ
• เปนบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ และนางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
เปนนองสาวของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ และ
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ และเปนพ�่สาวของนางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ

4. นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ

• เปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบร�ษัทฯ
• เปนบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ และนางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ
เปนนองสาวของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
และนางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ
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คำอธิบายและการว�เคราะหฐานะทางการเง�นและผลดำเนินการ
บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”) ในระหวางป 2557 ไดเขาซื้อหุนของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด โดยการ
ออกหุนเพ��มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด ประกอบธุรกิจคาปลีก อุปกรณถายภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ
เกี่ยวของกับการถายภาพและโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงใหบร�การลางอัดภาพ และซอมแซมอุปกรณถายภาพ ซึ่งการซื้อหุนดังกลาวถูกจัด
เปนการซื้อหุนแบบยอนกลับ ดังนั้นงบการเง�นรวมทั้งหมดจะเปนการนำเสนอขอมูลเสมือนบร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด เปนบร�ษัทแม
ยกเวนสวนของโครงสรางทุนที่จะแสดงขอมูลของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในระหวางป 2558 บร�ษัทฯ
ไดรับโอน กิจการทั้งหมดจากบร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด ซึ่งเปนบร�ษัทยอยสงผลให ในปจจ�บันบร�ษัทฯ มีสาขารวม 251 สาขาทั่วประเทศ
ซึ่งภายหลัง การโอนกิจการใหแกบร�ษัทฯแลว บร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด ไดดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการโดยขอมูลทางการเง�นที่
นำเสนอใน 2558 ยังคงเปนการนำเสนองบการเง�นรวมที่มีลักษณะเสมือนบร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด เปนบร�ษัทแม
ดังนั้น เพ�่อใหการว�เคราะหขอมูลทางการเง�นของบร�ษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่องและสะทอนความเปนจร�ง รวมทั้งสามารถแสดงใหเห็น
ทิศทางในอนาคตได ขอมูลที่ใชนำเสนอในป 2557 และ 2558 จะเปนขอมูลจากงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ โดยขอมูลป 2556 ที่นำมาแสดง
เปร�ยบเทียบ จะเปนขอมูลของบร�ษัทยอย กอนการรวมธุรกิจแบบยอนกลับในป 2557 และขอมูลป 2559 จะเปนขอมูลเฉพาะของบร�ษัทฯ
เนื่องจากปจจ�บันบร�ษัทฯ ไมมีบร�ษัทยอย กลาวโดยสรุปคือขอมูลทางการเง�นทั้งหมดที่นำเสนอ และเปร�ยบเทียบ จะเปนการแสดงถึง
ผลการดำเนินงานตอเนื่องของธุรกิจคาปลีกอุปกรณถายภาพ และโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงบร�การเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ภายใตราน BIG
camera และ ราน BIG Mobile by BIG camera และ Wonder Photo Shop by BIG Camera

การรวมมือทางธุรกิจ
เพ�่อเปนการเพ��มศักยภาพในการดำเนินงานรวมทั้งการเห็น
โอกาสทางธุรกิจที่สามารถเกื้อหนุนกับธุรกิจในปจจ�บันของบร�ษัท
ในระหวางป 2559 บร�ษัทฯไดลงนามรวมธุรกิจกับ 2 บร�ษัทชั้นนำ
ใน 2 สวนธุรกิจคือ
1) การรวมมือกับบร�ษทั ฟ�จ� ฟ�ลม (ประเทศไทย) จำกัด เจาของ
ลิขสิทธิใ์ นการดำเนินงานราน Fuji Wonder Photo Shop เพ�ยงแหง
เดียวในประเทศไทย ในการดำเนินการราน Wonder Photo Shop
by BIG Camera เปนรานใหบร�การดานการถายภาพและพ�มพภาพ
ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย และครบวงจรมากที่สุด ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ลูกคาสามารถ เลือกการอัดภาพและตกแตง
ภาพถายไดดวยตัวเอง ตามจ�นตนาการของลูกคา ซึ่งไมไดจำกัด
เพ�ยงการอัดภาพลงกระดาษ แตสามารถอัดภาพลงบนเข็มกลัด
แกวน้ำ พวงกุญแจ ผืนผาใบ ซึ่ง ณ ปจจ�บันไดเปดดำเนินการแลว
จำนวน 2 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลเว�รล และสาขาเซ็นทรัล อีสตวล� ล
ปจจ�บัน BIG Camera เปนเพ�ยงบร�ษัทเดียวที่ ไดรับสิทธิในการ
ดำเนินการในรานดังกลาว

Fuji Wonder Photo Shop

2) การรวมมือกับ บร�ษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด
ผู  น ำตลาด ด า นการให บ ร� ก ารเคร� อ ข า ยโทรศั พ ท เ คลื ่ อ นที ่ ใ น
ประเทศไทยภายใตชอ่ื “AIS” โดยบร�ษทั ฯไดรบั ความไววางใจ ใหเขา
ดำเนินการบร�หารราน AIS Shop by Partner เบื้องตนจำนวน
3 ราน โดยในระหวางป 2559 ไดเปดใหดำเนินการแลวที่เซ็นทรัล
มาร�นา พัทยา และอีกสองสาขาจะพรอมใหดำเนินการภายในป 2560
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การกาวเขาสูธ รุ กิจโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณสอ่ื สาร
อยางเต็มตัว
บร�ษัทฯ ไดเร��มลงทุนในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ มาตั้งแตป
2556 โดยไดทยอยเปดใหดำเนินการจนปจจ�บัน มีจำนวนทั้งสิ�น
26 สาขา และยังคงขยายตอเนือ่ ง โดยในป 2559 ธุรกิจกลุม โทรศัพท
เคลือ่ นทีข่ องบร�ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตเกินกวารอยละ 25 และยังคง
มีแนวโนมการเติบโตอยาง ตอเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเสร�มสราง
บุคคลากรในการดำเนินการ รวมทั้งการเพ��มความหลายหลาย
ในผลิตภัณฑ เพ�่อเพ��มทางเลือกใหแกลูกคา รวมทั้งการรวมมือกับ
ผู ใหบร�การเคร�อขายสัญญาณโทรศัพท ซึ่งลวนแตเปนการเพ��ม
ชองทางและโอกาสในการเติบโตไดเปนอยางดีโดยทางบร�ษทั ฯ เชือ่ วา
การดำเนินงานในทุกสวนงาน จะชวยในการประสานใหอัตราการ
เติบโตในกลุม ธุรกิจโทรศัพทเคลือ่ นที่ และอุปกรณสอ่ื สารของบร�ษทั ฯ
มีอัตราที่กาวกระโดดในป 2560

การเตร�ยมความพรอม เพ�อ่ ปลุกตลาดภาพพ�มพ
แมวาดูเหมือนตลาดภาพพ�มพ ในประเทศไทยนั้น ดูจะไมมี
แนวโนมการเติบโต แตบร�ษทั ฯ มองเห็นถึงโอกาสในการสรางความ
นิยม ในธุรกิจดังกลาว โดยบร�ษทั ฯ ไดวางฐานในการใหบร�การธุรกิจ
ภาพพ�มพ มาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการวางโครงขาย การรับ
พ�มพภาพเรงดวน จากโทรศัพทเคลื่อนที่ผาน wifi (QPS: Quick
Print Station) ในทุกสาขาของราน BIG Camera ในระหวางป
2557-2558 รวมทั้งในป 2559 บร�ษัทฯไดรวมมือกับ FUJI ในการ
เปดรานตนแบบการพ�มพภาพ และตกแตงภายใตชื่อ Wonder
Photo Shop ที่ Central World และ Central East View นอกจาก
นัน้ ในชวงปลายป 2559 บร�ษทั ฯ ไดเร�ม� วางฐานการผลิตภาพพ�มพ
ขนาดใหญ เพ�อ่ ใหบร�การแกลกู คาทุกกลุม ไมวา จะเปนลูกคาบุคคล
ทั่วไป รวมถึงลูกคาที่เปนธุรกิจ ที่ตองการใชภาพในการโฆษณา
โดยคาดวาจะสามารถเร�ม� ดำเนินการไดภายในตนป 2560

การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากการใหความสำคัญในการพัฒนาการเติบโตในธุรกิจ
แลวบร�ษทั ฯยังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อ่ ใหสามารถนำมาสงเสร�ม
การตัดสินใจการดำเนินธุรกิจไดอยางแมนยำมากยิ�งข�้น รวมทั้ง
เพ�อ่ พัฒนาการทำงานใหมปี ระสิทธิภาพมากข�น้ และเพ�อ่ ใหสามารถ
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ตอบสนองการใหบร�การลูกคาไดอยางรวดเร็วมากยิ�งข�้น โดยใน
ปลายป 2559 บร�ษัทฯ ไดตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งหมดทั้งในสวนหนาราน และในสวนของการดำเนิน
งานภายในบร�ษัทฯโดยเลือกลงทุนในระบบ SAP ซึ่งเปนระบบที่มี
ศักยภาพในการทำงานใหเปนมากกวา ERP ทั่วไป

ความสำเร็จในการจัดโครงสรางกลุมกิจการ
ภายหลังจากที่ ไดรับอนุมัติ จากที่ประชุมว�สามัญผูถือหุน
เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บร�ษัทฯไดดำเนินการตามที่ ไดรับการ
อนุมตั ิ โดยการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุน ทีต่ ราไวจาก
0.25 เปน 0.10 บาท และไดรับโอนกิจการทั้งหมดจากบร�ษัทยอย
(บร�ษทั บิก� คาเมรา จำกัด) ซึง่ เดิมเปนบร�ษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคาปลีก
อุปกรณถายภาพ และโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหแกบร�ษัทฯ และดำเนิน
การจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยบร�ษัทยอยดังกลาว ไดจดทะเบียน
เลิกพรอมชำระบัญชีเสร็จสิน� แลวในระหวางไตรมาสแรกของป 2559
ทำใหตง้ั แตนน้ั เปนตนมาบร�ษทั เปนบร�ษทั ทีด่ ำเนินการในการคาปลีก
อุปกรณถา ยภาพ และโทรศัพทเคลือ่ นที่ และใหบร�การเกีย่ วเนือ่ งอืน่
แทนอยางสมบูรณสงผลใหบร�ษัทฯ สามารถนำขาดทุนสะสมทาง
ภาษีมาใชประโยชน ได รวมทั้งเกิดความคลองตัว ในการดำเนิน
ธุรกิจมากข�้น

ความเปนผูนำในตลาดคาปลีกอุปกรณถายภาพ
จากการเติบโตอยางกาวกระโดด อยางตอเนื่องของบร�ษัทฯ
ในธุรกิจอุปกรณถายภาพจนนับไดวาบร�ษัทฯ เปนผูนำในธุรกิจนี้
ที่มีสวนแบงทางการตลาด เกินกวารอยละ 55 ซึ่งลวนมาจาก
ประสบการณในการทำงานของกลุม ผูบ ร�หารทีค่ ว่ำหวอดในวงการ
อุปกรณถายภาพมายาวนานกวา 20 ป รวมทั้งในป 2559 ไดการ
เสร�มสรางความแข็งแกรง ในการบร�หารงาน โดยมีการพัฒนาทีม
งานฝายขายใหมีประสิทธิภาพ และการศึกษาความตองการของ
ลูกคา รวมทั้งการรวมมือกับทางบร�ษัทผูผลิต หร�อผูแทนจำหนาย
เพ�่อใหสามารถวางแผนการขาย ใหตรงตามความตองการของ
ลูกคาไดดียิ�งข�้น

ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ภายใตการประกอบธุรกิจจำหนายอุปกรณถายภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่ และบร�การเกี่ยวเนื่องตั้งแต
ป 2556 ถึงปจจ�บนั ซึง่ แสดงใหเห็นการเติบโตอยางตอเนือ่ งในทุกสวน ไมวา จะเปนรายไดจากการขายสินคาและบร�การทัง้ ในสวนของอุปกรณ
ถายภาพและโทรศัพทเคลือ่ นที่ รายไดอน่ื ๆ ซึง่ เปนเง�นสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางการขายและการตลาดตางๆ จากทางผูผ ลิต สงผลให
ในปนบ้ี ร�ษทั ฯมีกำไรสุทธิ 846 ลานบาทสูงข�น้ จากปกอ นรอยละ 85
รายการ
(หนวย : ลานบาท)
รายไดจากการขาย
รายไดจาการใหบร�ากร
รายไดอน่ื
รวมรายได
ตนทุนขายสินคา
ตนทุนในการใหบร�การ
คาใชจา ยในการบร�หาร
ขาดทุนจากการดอยคาความนิยม
จากการรวมธุรกิจ
รวมตนทุนและคาใชจา ย
กำไร ( ขาดทุน ) กอนตนทุน
ทางการเง�นและภาษีเง�นได
ตนทุนทางการเง�น
ภาษีเง�นได
กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ทีจ่ ะไมถกู บันทึกในสวนของกำไร
ขาดทุนในภายหลัง
การแบงกลุม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนทีเ่ ปนของผูถ อื หุน บร�ษทั
สวนทีเ่ ปนของผูท ม่ี สี ว นไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุมของบร�ษทั ยอย

2556

2557
จำนวน
รอยละ

2558
จำนวน
รอยละ

จำนวน

รอยละ

2,730.37
92.96
350.32
3,173.65
2,269.89
65.51
488.07
120.26
2,943.73
229.92

86.03
2.93
11.04
100.00
71.52
2.06
15.38
3.79
92.76
7.24

3,049.22
105.92
296.81
3,451.95
2,493.17
64.22
510.48
144.80
38.15
3,250.82
201.13

88.33
3.07
8.60
100.00
72.22
1.86
14.79
4.19
1.11
94.17
5.83

4,111,44
136.95
468.61
4,717.00
3,320.45
83.58
583.81
149.40
4,137.24
579.76

24.88
42.28
162.76

0.78
1.33
5.13

17.21
46.89
137.03

0.50
1.36
3.97

-

-

-

-

136.98
0.06

2559
จำนวน

รอยละ

87.16
2.90
9.93
100.00
70.39
1.77
12.38
3.17
87.71
12.29

4,938.16
151.63
573.33
5,663.12
3,751.95
80.01
629.46
178.10
4,639.52
1,023.60

87.20
2.68
10.12
100.00
66.25
1.41
11.12
3.14
81.93
18.07

15.51
104.73
459.52

0.33
2.22
9.74

3.94
173.26
846.40

0.07
3.06
14.95

3.29

0.07

-

-

459.45
0.07

846.40
-
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รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย เปนธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ เกินกวารอยละ 80 เปนรายไดจากการขายปลีกอุปกรณถายภาพ เลนส และ
อุปกรณเสร�ม ผานทางสาขารวมทั้งสิ�น 222 สาขาทั่วประเทศไทย โดยผลิตภัณฑที่จำหนายเปนอุปกรณถายภาพ เลนส โทรศัพท
เคลือ่ นทีภ่ ายใตเคร�อ่ งหมายการคาชัน้ นำในประเทศไทย อาทิเชน แคนนอน นิคอน ฟ�จ� โซนี่ โอลิมปส เปนตน รายไดจากการขายสินคาของ
บร�ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตอยางตอเนือ่ งในแตละป โดยในป 2557 2558 และ 2559 มีอตั ราการเติบโตรอยละ 11 รอยละ 34 และรอยละ 20
ตามลำดับ ซึง่ เปนผลจากการทีใ่ นปจจ�บนั บร�ษทั ฯไดรบั สวนแบงการตลาดในธุรกิจคาปลีกอุปกรณถา ยภาพถึงรอยละ 55 รวมทัง้ การกลับมา
ฟ��นตัวของธุรกิจกลองถายภาพ จากเดิมที่กลองในกลุม compact ถูกแยงสวนแบงการตลาดโดยโทรศัพทเคลื่อนที่(สมารทโฟน) โดยในป
ปจจ�บันกลุมผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในการถายภาพเหนือกวาโทรศัพทเคลื่อนที่ และสามารถตอบรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบ ร�โภคไดเปนอยางดี คือสินคากลุม mirrorless โดยทางบร�ษทั ฯ ไดตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงดังกลาว และไดวางกลยุทธทง้ั ดานการขาย
และการตลาด ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อีกทั้งกลองกลุม mirorrless ยังเปนสินคาที่ไดมีคุณสมบัติที่สามารถเทียบเคียง
กับกลองระดับสูง (DSLR) ได ในราคาที่ต่ำกวา รวมทั้งมีขนาดที่สะดวกในการพกพา สงผลใหรายไดจากการขายกลอง ในกลุมนี้สูงข�้น
กวาเดิมอยางตอเนื่อง
สำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นในปจจ�บันบร�ษัทฯ มีสาขาจำนวน 26 สาขา ภายใตชื่อ BIG Mobile by BIG Camera โดยเปนธุรกิจที่
บร�ษัทฯ ไดเร��มลงทุนในระหวางปลายป 2556 โดยภาพรวมแลวรายไดจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณมีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเนื่องเชนกัน โดยในปนี้มีอัตราการเติบโต ถึงรอยละ 157 และรอยละ 25 ในป 2558 และ 2559 ตามลำดับ
รายไดจากการบร�การ
รายไดจากการบร�การถือเปนสวนเสร�มใหแกธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ ประกอบดวย การบร�การลางอัดภาพ ซอมอุปกรณถายภาพ
บร�การจัดทำสมุดภาพถาย(โฟโตบคุ ) และการบร�การขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณถา ยภาพ ซึง่ งานบร�การดังกลาวรองรับในทุกสาขา
โดยรายไดจากงานบร�การในป 2559 เพ��มข�้นตอเนื่องจากปกอน คิดเปนรอยละ 11 ซึ่งเปนการเพ��มข�้นของรายได ในทุกสวน โดยเฉพาะ
อยางยิง� รายได ในสวนของงานบร�การขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณถา ยภาพ และจากราน Wonder Photo Shop รานตนแบบบร�การ
งานลางอัดภาพและตกแตงตามจ�นตนาการที่ไมสิ�นสุด ซึ่งเพ��งเร��มเปดดำเนินการในระหวางป 2559
รายไดอื่น
รายไดอน่ื ของบร�ษทั ฯประกอบดวยดอกเบีย้ รับจากเง�นฝากประจำของบร�ษทั ฯ สวนลดรับ เง�นสนับสนุนที่ไดรบั มาจากตัวแทน ผูผ ลิต
สินคา(Brand) เง�นสนับสนุนที่ไดรับจากทางตัวแทนผูผลิตสินคา เพ�่อเปนการสนับสนุนการกระตุนยอดขาย และเปนการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการตลาดตางๆ
รายไดอน่ื ในป 2559 เพ�ม� ข�น้ จากป 2558 จำนวน 104 ลานบาทหร�อคิดเปนรอยละ 22 ของปกอ นซึง่ สวนหนึง่ เปนเง�นที่ไดรบั จากการ
เลิกกิจการของบร�ษัทยอยในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2559 ภายใตโครงการการจัดโครงสรางกลุมกิจการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนในระหวางป 2558 จำนวน 19 ลานบาท และเกือบทั้งหมดเปนผลมาจากการเพ��มข�้นของยอดขายในระหวางป
เนื่องจากรายได ในสวนนี้ โดยปกติจะผันแปรตามยอดขาย โดยในสวนที่เพ��มข�้นในปนี้เปนการข�้นในทุกสวนของรายไดสงเสร�มการขาย
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ตนทุนขายและบร�การ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายประกอบดวย ตนทุนสินคาสำเร็จรูป จากการซื้อสินคาโดยตรงจากผูแทนจำหนายในประเทศไทย ตนทุนขายในป 2559
จำนวน 3,751 ลานบาทเพ��มข�้นจากปกอน 431 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ��มข�้นของยอดขาย
โดยในป 2559 ตนทุนขายนั้นมีอัตราเทากับรอยละ 76 ของรายไดจากการขาย ลดลงจากปกอนซึ่งมีอัตราเทากับรอยละ 80
ตนทุนบร�การ
ตนทุนบร�การประกอบดวย คาวัสดุสน�ิ เปลืองทีใ่ ช ในการลางอัดภาพ คาเสือ่ มราคาเคร�อ่ งมือและอุปกรณทใ่ี ช ตนทุนคาซอมอุปกรณ
การถายภาพ และตนทุนการใหบร�การประกันอุปกรณถา ยภาพสวนเพ�ม� ทีจ่ า ยใหกบั ทางคูส ญ
ั ญา ในระหวางป 2559 มีตน ทุนบร�การเกิดข�น้
รวมทั้งสิ�น 80 ลานบาทลดลงจากป 2558 จำนวน 3 ลานบาทซึ่งสวนหนึ่ง เปนผลมาจากการที่เคร�่องมือที่ใช ในการจัดทำสมุดภาพพ�มพ
เคร�่องหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาตนทุนเกินกวา 10 ลานบาท สิ�นสุดระยะเวลาในการคำนวณคาเสื่อมราคาในระหวางปนี้ ทำใหตนทุนงานบร�การ
โดยรวมลดลง
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรขัน้ ตนโดยรวมของในป 2559 เพ�ม� ข�น้ จากป 2558 อยางเห็นไดชดั ซึง่ เกิดจากการวางแผนการขายผลิตภัณฑทช่ี ดั เจนมากข�น้
ในระหวางป รวมทั้งการเพ��มข�้นของยอดขายและสวนแบงทางการตลาดทำใหบร�ษัทฯ มีอำนาจการตอรองที่สูงข�้น โดยเปนการเพ��มข�้นทั้ง
ในสวนของอัตรากำไรขั้นตนจากการขายและจากการบร�การในสวนของการเพ��มข�้นของอัตรากำไรขั้นตนจากงานบร�การนั้นเปนผลมา
จากการทีม่ เี คร�อ่ งจักรทีใ่ ช ในงานบร�การสวนหนึง่ สิน� สุดระยะเวลาในการคำนวณคาเสือ่ มราคาทำใหมตี น ทุนในสวนนีล้ ดลงไป รวมทัง้ การ
เพ��มข�้นของรายไดรวมของงานบร�การจากการเร��มดำเนินการของราน Wonder photo shop
คาใชจายในการขายและบร�หาร
คาใชจายในการขายประกอบดวย คาเชาและคาบร�การพ�้นที่ในการตั้งรานในศูนยการคาชั้นนำของประเทศ คาโฆษณา คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานขายรวมถึงคานายหนา คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ เชน การจัดอบรมการใชอุปกรณถายภาพ
การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรม CSR ตางๆ เปนตน โดยคาใชจายในสวนนี้บางสวนจะแปรผันตามรายไดจากการขาย ในระหวาง
ป 2559 บร�ษัทฯ มีคาใชจายในการขายจำนวน 629 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของรายไดรวมซึ่งมีอัตราที่ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีอัตรา
รอยละ 12 ทั้งๆ ที่มีรายไดจากการขายโดยรวมเพ��มสูงข�้นถึงรอยละ 20 เนื่องมากการวางแผนบร�หารจัดการควบคุมคาใชจายอยางมี
ประสิทธิภาพมากข�้นทำใหคาใชจายในการขายเพ��มข�้นเพ�ยงรอยละ 7 จากปกอน
ในสวนของคาใชจายในการบร�หารนั้นประกอบไปดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาใชจายการบร�หารจัดการทั่วไป ซึ่งในป 2559
มีคาใชจายในสวนนี้จำนวน 178 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ของรายไดรวมซึ่งนับไดวาไมแตกตางจากป 2558 มากนัก โดยการเพ��มข�้น
สวนใหญเปนการเพ��มข�้นในสวนของคาใชจายเกี่ยวของกับพนักงานจากการที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบร�หารงานในบางสวนรวม
ทั้งการเพ��มข�้นตามการปรับอัตราคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปใหแกพนักงาน
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ตนทุนทางการเง�น
ตนทุนทางการเง�นเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการกูยืมเง�นตางๆ เชน ดอกเบี้ยเง�นกูยืมระยะสั้น และระยะยาว เมื่อเปร�ยบเทียบกับ
ปกอน ตนทุนทางการเง�นลดลงจากการที่บร�ษัทฯมีกำไรเพ��มสูงข�้นและมีเง�นหมุนเว�ยนไดดีข�้นจนสามารถลดอัตราการกูยืมเง�นไดจาก 15
ลานบาทในปกอนเหลือเพ�ยง 4 ลานบาทในปนี้
ภาษีเง�นได
ภาษีเง�นไดประกอบดวยภาษีเง�นไดนิติบุคคล และผลตางชั่วคราวของภาษีเง�นไดทางบัญชี โดยในปนี้บร�ษัทมีคาใชจายเพ��มสูงข�้น
ตามการเพ��มข�้นของกำไร แตมีอัตราภาษีนอยลงจาก รอยละ 19 ในป 2558 เปนรอยละ 17 ในป 2559 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการโอนกิจการ
ทั้งหมดทำใหสามารถใชประโยชนทางภาษีในสวนของขาดทุนสะสมทางภาษียกมาได
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิในป 2559 จำนวน 846 ลานบาทเพ��มข�้นจากป 2558 จำนวน 387 ลานบาทคิดเปนรอยละ 84 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการ
เติบโตอยางชัดเจนอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการเติบโตของตลาดกลองดิจ�ตอล โดยภาพรวมและการเติบโตของบร�ษัทฯ ที่สามารถ
ข�้นมาเปนผูนำในการครองสวนแบงทางการตลาดคาปลีกกลองดิจ�ตอลได
ในสวนของอัตรากำไรสุทธิ ในป 2559 เพ��มข�้นจากปกอนอยางชัดเจน โดยเพ��มข�้นจากรอยละ 4 ในป 2557 เปนรอยละ 10 ในป 2558
และเปนรอยละ 15 ในป 2559 ซึง่ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบร�หารงานและการวางแผลกลยุทธ ในการขายสินคาไดเปนอยางดี รวมทัง้
การวางแผนควบคุมคาใชจายใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม จนทำใหสามารถเพ��มอัตราสวนกำไรสุทธิไดอยางกาวกระโดด โดยสวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการปรับโครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2558 ทำใหบร�ษัทฯสามารถใชประโยชนทางภาษีจากขาดทุนสะสมยกมาได
ฐานะทางการเง�น
31 ธันวาคม 2556
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

1,553.03
1,026.54
520.91

31 ธันวาคม 2557
1,741.57
1,288.28
453.08

31 ธันวาคม 2558
2,046.01
1,136.59
909.25

31 ธันวาคม 2559
2,446.95
1,168.95
1,278.00

บร�ษัทฯมีการเติบโตของสินทรัพยรวมมาอยางตอเนื่องจากผลการดำเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวม
จำนวน 2,446 ลานบาท เพ��มข�้นจากป 2558 จำนวน 400 ลานบาท โดยรอยละ 51 ของสินทรัพย รวมเปนสินคาคงคลังที่เพ��มสูงข�้น
เพ�อ่ รองรับการขยายตัวของชองทางการขายของบร�ษทั ฯ รวมทัง้ การปรับอัตราสูงข�น้ ของราคาสินคา โดยเฉลีย่ เนือ่ งจากการออกอุปกรณ
ถายภาพรุน ใหมของผูผ ลิตในระหวางป และการทีบ่ ร�ษทั ฯมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินการทีเ่ พ�ม� สูงข�น้ ทำใหบร�ษทั ฯมีเง�นสด และรายการ
เทียบเทาเง�นสดเพ��มสูงข�้นจากปกอนถึงแมวาในระหวางปบร�ษัทจะมีการจายชำระคืนเง�นกูระยะยาวจำนวน 150 ลานบาทและการจายเง�น
ปนผลใหแกผูถือหุนจำนวน 458 ลานบาทก็ตาม ในสวนของหนี้สินรวมนั้น มีอัตราการเพ��มข�้นจากปกอนเพ�ยงรอยละ 2.8 ซึ่งทั้งหมด
เปน การเพ��มข�้นของหนี้สินที่ไมมีอัตราดอกเบี้ย หร�อเจาหนี้การคา ตามการสั่งซื้อที่เพ��มข�้นเพ�่อรองรับการขายในระหวางปลายป สำหรับ
สวนของ ผูถือหุนในระหวางปผูถือหุนไดมีมติใหดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และชำระแลวของบร�ษัทจากเดิม 882,219,700 บาทเปน
352,887,880 บาทโดยการลดมูลคาทีต่ ราไวตอ หุน จากมูลคาหุน ละ 0.25 บาทเปน 0.10 บาท เพ�อ่ ลดขาดทุนสะสมและสวนต่ำกวามูลคา
หุนสามัญในระหวางป 2558 ซึ่งการดำเนินดังกลาวไมไดกระทบตอผลรวมของสวนของผูถือหุนแตการเพ��มข�้นของสวนของผูถือหุนในป
2558 และ 2559 เปนผลมาจากการผลการประกอบกิจการทั้งปที่มีกำไรสุทธิถึง 459 ลานบาทและ 846 ลานบาทตามลำดับ
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อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ
อัตราสวนทางการเง�น

2556

2557

2558

2559

อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากำไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานสวนที่เปนของบร�ษัทฯ

17.28
5.13
37.03
10.52
1.97
0.16

18.95
3.97
28.14
8.32
2.84
0.05

19.87
9.74
67.46
24.26
1.25
0.13

24.71
14.95
77.39
37.68
0.91
0.24

อัตรากำไรสุทธิของบร�ษัทฯเพ��มสูงข�้นรอยละ 53 สวนหนึ่งจากการเพ��มข�้นของผลประกอบการ โดยรวมของกิจการ อีกสวนเปนผล
จากการใชผลขาดทุนทางภาษียกมา ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการปรับโครงสรางกลุมกิจการในระหวางป 2558 ทั้งที่อัตรากำไรสุทธิ
ของป 2558 สูงข�้นกวา 3 เทาจากป 2557 แลวก็ตาม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบร�หารงาน และการวางแผลกลยุทธ ในการขาย
สินคาไดเปนอยางดีรวมทั้งการวางแผนควบคุมคาใชจายใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมจนทำใหสามารถเพ��มอัตราสวนกำไรสุทธิไดอยางมาก
จากปกอน อัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2559 เทากับ 0.91 เทาลดลงตอเนื่องจากป 2558 และ 2557 ซึ่งมีจำนวน 1.25 และ 2.84 เทา
เนือ่ งจากในระหวางป 2557 ไดมกี ารจายเง�นปนผลใหแกผถู อื หุน เกา ของบร�ษทั ยอยกอนการเขาซือ้ หุน ทำใหสว นของทุนมีจำนวนคอนขาง
ต่ำเมื่อเทียบกับปอื่นๆ สำหรับในป 2558 และถึงแมบร�ษัทจะมีอัตราสวนหนี้สินสูงกวาสวนของทุน แตอยางไรก็ดี รอยละ 78 เปนเจาหนี้
การคาซึง่ ไมมภี าระดอกเบีย้ โดยมีเพ�ยงรอยละ 14 ของหนีส้ นิ โดยรวมทีเ่ ปนหนีส้ นิ จากสถาบันการเง�นทีม่ ตี น ทุนทางการเง�น ซึง่ เปนสัดสวน
ที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบร�หารแหลงเง�นทุนไดเปนอยางดีของฝายจัดการ
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บร�ษัทฯ) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน และงบกระแสเง�นสดสำหรับปสน�ิ สุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเง�น รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ขาพเจาเห็นวางบการเง�นขางตนนี้แสดงฐานะ การเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเง�นสด สำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกันของบร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบร�ษัทฯ ตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบว�ชาชีพบัญชี ที่กำหนดโดยสภาว�ชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเง�น
และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนด ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจา ไดรับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพ�นิจเยี่ยงผูประกอบว�ชาชีพ ของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเง�นสำหรับงวดปจจ�บัน ขาพเจาไดนำเร�่องเหลานี้มาพ�จารณาในบร�บท ของการตรวจสอบงบการเง�นโดยรวม และในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดง ความเห็นแยกตางหากสำหรับเร�่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ตอการตรวจสอบงบการเง�น
ในรายงานของขาพเจา ซึง่ ไดรวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเร�อ่ งเหลานีด้ ว ย การปฏิบตั งิ านของขาพเจา ไดรวมว�ธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบ
มาเพ�่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยง จากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�นผลของ ว�ธีการตรวจ
สอบของขาพเจา ซึง่ ไดรวมว�ธกี ารตรวจสอบสำหรับเร�อ่ งเหลานีด้ ว ย ได ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเง�นโดยรวม
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมว�ธีการตรวจสอบสำหรับแตละเร�่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคา ถือเปนรายการบัญชีที่สำคัญยิ�งรายการหนึ่งของบร�ษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายไดที่บันทึกในบัญชี จะสง
ผลกระทบ โดยตรงตอผลกำไรขาดทุนประจำปของบร�ษัทฯ ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจ คาปลีกของบร�ษัทฯ ที่มีสาขาอยูเปน
จำนวนมาก ดังนัน้ จ�งมีความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูร ายได ดวยเหตุนข้ี า พเจาจ�งใหความสำคัญเปนพ�เศษ กับการรับรู
รายไดจากการขายสินคาของบร�ษทั ฯ
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ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูร ายไดของบร�ษทั ฯโดยการประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของบร�ษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วของกับวงจร
รายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บร�ษัทฯ ออกแบบไว
และขาพเจาไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข�้นในระหวางป และชวงใกลสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงว�เคราะห
เปร�ยบเทียบ ขอมูลบัญชีรายไดจากการขายสินคาเพ�่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของรายการขาย
การรับรูรายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย
ขาพเจาใหความสนใจ ในการตรวจสอบการรับรูรายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขายของบร�ษัทฯ เนื่องจากบร�ษัทฯ ไดรับ
รายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขายจากผูขายสินคาจำนวนหลายราย โดยลักษณะของการสงเสร�มการขาย ที่ไดรับจากผูขาย
สินคานั้นมีหลายรูปแบบ ประกอบกับเง�่อนไขในการใหการสนับสนุน เพ�่อสงเสร�มการขายและว�ธีการคำนวณของผูขายสินคา แตละรายมี
ความแตกตางกันคอนขางมาก ดังนัน้ จ�งมีความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลคาและระยะในเวลาการรับรูร ายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดจากการสนับสนุน การสงเสร�มการขายของบร�ษัทฯ โดยการสุมตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการรายได จากการสนับสนุนการสงเสร�มการขายที่เกิดข�้น ในระหวางป เชน บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการสงเสร�มการขายระหวาง
บร�ษัทฯ กับผูขายสินคาแตละราย หนังสือยืนยันยอดรายไดจากการสงเสร�มการขายระหวางบร�ษัทฯและผูขายสินคาแตละราย ใบลดหนี้ที่
ออกโดยผูขายสินคาแตละราย รวมถึงเอกสารการรับเง�น สำหรับรายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย ที่บันทึกอยูในรอบระยะ
เวลาบัญชีที่ตรวจสอบ และขาพเจาไดว�เคราะหเปร�ยบเทียบขอมูลบัญชีรายได จากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย เพ�่อตรวจหาความ
ผิดปกติที่อาจเกิดข�้นของรายการรายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
การประมาณมูลคาสุทธิ ที่คาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือตามที่เปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 9 จำเปนตองอาศัย
ดุลยพ�นจิ ของฝายบร�หารคอนขางมาก ประกอบกับสินคาคงเหลือของบร�ษทั ฯ สวนใหญเปนสินคาประเภทเทคโนโลยี ซึง่ โดยทัว่ ไป จะลาสมัย
เร็วกวาสินคาประเภทอื่น ซึ่งอาจทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาของคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ขาพเจาไดประเมิน
และทดสอบระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการประเมินคาเผื่อการลดลง ของมูลคาสินคาคงเหลือ โดยการสอบถาม
ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บร�ษัทฯ ออกแบบไว และไดประเมิน
ว�ธีการและขอสมมติที่ฝายบร�หารของบร�ษัทฯ ใช ในการพ�จารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ โดยทำความเขาใจเกณฑ
ที่ใช ในการพ�จารณา คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอในการใชเกณฑดังกลาว และว�เคราะห
เปร�ยบเทียบขอมูลอายุของสินคาคงเหลือ และการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือ เพ�่อระบุถึงกลุมสินคา ที่มีขอบงชี้วามี การหมุนเว�ยนที่ชา
กวาปกติ นอกจากนี้ ขาพเจาไดวเ� คราะหเปร�ยบเทียบจำนวนเง�นสุทธิทก่ี จิ การไดรบั จากการขายสินคาภายหลัง วันทีใ่ นงบการเง�นกับราคา
ทุนของสินคาคงเหลือแตละกลุมสินคา
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ขอมูลอื่น
ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่อยูในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ (แตไมรวมถึงงบการเง�นและรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตร�ยมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของ ขาพเจา ตองบการเง�นไมครอบคลุมถึงขอมูลอืน่ และขาพเจาไมได ใหขอ สรุปในลักษณะการให ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใด ๆ
ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจา ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเง�น คือ การอานและพ�จารณาวาขอมูลอื่นนั้น มีความขัดแยงที่มี
สาระสำคัญกับงบการเง�น หร�อกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหร�อไม หร�อปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจร�ง
อันเปนสาระสำคัญหร�อไม
เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจำปของบร�ษทั ฯตามทีก่ ลาวขางตน และหากสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระ
สำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเร�่องดังกลาวกับ ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบ เพ�่อใหมีการดำเนินการแก ไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น
ผูบร�หารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบร�หารพ�จารณาวาจำเปน เพ�่อใหสามารถจัดทำงบการเง�นที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจร�ง อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจร�ต หร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�น ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบร�ษัทฯ ในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร�่องที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเร�่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบร�หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบร�ษัทฯหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงค เพ�อ่ ให ไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผล วางบการเง�นโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวา จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส อบบัญชี ซึง่ รวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�ง อันเปนสาระสำคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�ง
อาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผล ไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจร�งแตละ
รายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใชงบการเง�นจากการใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพ�นิจ และการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูประกอบว�ชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�ง อันเปนสาระสำคัญในงบการเง�น ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามว�ธกี ารตรวจสอบเพ�อ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชี
ทีเ่ พ�ยงพอและเหมาะสมเพ�อ่ เปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งที่ไมพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญซึง่
เปนผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล ที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ�่อวัตถุประสงค ในการแสดงความเห็น ตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู ร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปดเผย ขอมูล
ที่เกี่ยวของที่ผูบร�หารจัดทำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชี สำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบร�หาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณหร�อสถานการณ ที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง
มีนัยสำคัญตอความสามารถของบร�ษัทฯ ในการดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม หากขาพเจาไดขอสรุปวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ
ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเง�น หร�อหากเห็นวาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพ�ยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข�น้ อยูก บั หลักฐาน การสอบบัญชีท่ีไดรบั จนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหร�อสถานการณ ในอนาคต อาจเปนเหตุใหบร�ษัทฯ ตองหยุดการ
ดำเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบ
การเง�นแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดข�้นโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัย
สำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา
ขาพเจาได ใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเร�่องอื่น ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพ�จารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ�่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเร�่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพ�จารณาเร�่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบ
การเง�นในงวดปจจ�บัน และกำหนดเปนเร�่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร�่องเหลานี้ไว ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแต
กฎหมายหร�อขอบังคับไมใหเปดเผยเร�่องดังกลาวตอสาธารณะหร�อในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข�้น ขาพเจาพ�จารณาวาไมควรสื่อสาร
เร�่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณ ไดอยางสมเหตุสมผล วาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ 2560

BIG Camera Corporation
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บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
อาคารและอุปกรณ
สินทรัพย ไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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หมายเหตุ

2559

( หนวย : บาท )
2558

7
8
9

323,861,899
311,686,388
1,250,812,641
4,641,026
1,891,001,954

256,012,944
242,167,034
1,051,044,482
3,922,145
1,553,146,605

157,438,847
186,459,011
29,876,045
37,996,230
28,044,851
116,128,089
555,943,073
2,446,945,027

157,629,013
316,816,714
161,062,163
256,243
27,279,061
37,190,174
103,530,307
803,763,675
2,356,910,280

10
11
12
13
21

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
ภาษีเง�นไดคางจาย
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนของเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

2559

( หนวย : บาท )
2558

14

1,014,450,576

1,282,471,980

15

-

33,333,333

16

422,598
99,002,945
36,395,736
1,150,271,855

2,971,217
13,541,658
1,332,318,188

15

-

116,666,667

16
17

1,137,875
17,536,390
18,674,265
1,168,946,120

1,558,013
16,023,695
134,248,375
1,466,566,563

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 3,528,878,800 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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18

2559

( หนวย : บาท )
2558

352,887,880

352,887,880

35,288,788
889,822,239
1,277,998,907
2,446,945,027

35,288,788
502,167,049
890,343,717
2,356,910,280

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
( หนวย : บาท )
หมายเหตุ
กำไรขาดทุน :
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบร�การ
19
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบร�การ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบร�หาร
รวมคาใชจาย
กำไรกอนคาใชจายทางการเง�นและรายได (คาใชจาย) ภาษีเง�นได
คาใชจายทางการเง�น
กำไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเง�นได
21
รายได (คาใชจาย) ภาษีเง�นได
กำไรสำหรับป

2559

2558

4,938,164,965
151,625,201
573,328,374
5,663,118,540

202,043,452
5,473,706
568,967,943
776,485,101

3,751,950,025
80,011,338
629,456,146
178,095,316
4,639,512,825
1,023,605,715
(3,937,892)
1,019,667,823
(173,265,025)
846,402,798

162,351,683
3,143,885
17,080,700
16,103,336
198,679,604
577,805,497
(2,359,357)
575,446,140
10,756,508
586,202,648

-

(4,107,628)
821,526

-

(3,286,102)
(3,286,102)

846,402,798

582,916,546

0.24

0.17

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหร�อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเง�นได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหร�อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเง�นได

21

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน

22
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บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเง�นสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
กำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทยอย
กำไรจากการขายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายไดเง�นปนผล
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพ��มข�้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพ��มข�้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
เง�นสดจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเง�นได
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เง�นสดสุทธิจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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( หนวย : บาท )
2559

2558

1,019,667,823

575,446,140

62,830,773
91,864

1,218,565
(5,097)

(10,093,904)
256,167
(19,158,172)
(993,304)
507,065
1,610,695
(5,064,894)
937,892

(3,715,148)
17,531
(554,940,615)
64,325
2,359,357

1,050,592,005

20,316,408

(69,522,343)
(189,674,255)
(718,881)
(12,597,782)

(38,304,288)
71,555,491
(802,626)
(162,102)

47,393,244
22,709,634
848,181,622
4,976,019
(1,453,851)
(65,116,757)
(98,000)
786,489,033

149,542,660
8,049,247
88,890,530
268,460
(2,206,894)
(366,145)
91,195,109

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเง�นสด (ตอ)
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
เง�นสดจายจากการรับโอนกิจการจากบร�ษัทยอย
เง�นสดรับจากการเลิกกิจการของบร�ษัทยอย
เง�นปนผลรับ
ซื้ออุปกรณ
ซื้อสินทรัพย ไมมีตัวตน
สิทธิการเชาเพ��มข�้น
เง�นสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เง�นสดรับจากการโอนกิจการ
เง�นสดสุทธิจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�นลดลง
เง�นกูยืมระยะสั้นจากบร�ษัทยอยลดลง
หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นเพ��มข�้น (ลดลง)
เง�นสดรับจากเง�นกูยืมระยะยาว
ชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาว
จายเง�นปนผล
เง�นสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้นสุทธิ
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนป
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดปลายป
ขอมูลกระแสเง�นสดเปดเผยเพ��มเติม
รายการที่ไมใชเง�นสด
บันทึกรายการซื้ออุปกรณ
ซื้ออุปกรณ
เจาหนี้อื่นเพ��มข�้น

( หนวย : บาท )
2559

2558

190,166
(330,538,689)
335,974,886
(73,759,276)
(30,417,872)
(13,685,596)
5,168,224
107,068,157

748,052
554,940,615
(3,311,831)
24,866,211
577,243,047

(2,968,757)
(150,000,000)
(458,603,164)
(611,571,921)
67,848,955
256,012,944
323,861,899

(378,295,924)
(5,000,000)
1,562,480
150,000,000
231,733,444
254,314,494
1,698,450
256,012,944

(15,640,000)
15,640,000

-
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บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

( หนวย : บาท )
กำไรสะสม

ทุนเร�อนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนต่ำกวา
มูลคาหุนสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
882,219,700
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ลดทุนเพ�่อลดขาดทุนสะสมและ
สวนต่ำกวามูลคาหุนสามัญ
(529,331,820)
โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 352,887,880

430,915,808
-

- (143,876,721) 307,427,171
- 586,202,648 586,202,648
- (3,286,102) (3,286,102)
- 582,916,546 582,916,546

430,915,808

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เง�นปนผลจาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

352,887,880
352,887,880

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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ยังไมไดจัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

จัดสรรแลว

98,416,012

รวม
สวนของผูถือหุน

-

- 35,288,788 (35,288,788)
- 35,288,788 502,167,049 890,343,717
- 35,288,788 502,167,049 890,343,717
- 846,402,798 846,402,798
- 846,402,798 846,402,798
- (458,747,608) (458,747,608)
- 35,288,788 889,822,239 1,277,998,907

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ขอมูลทั่วไป
บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯ”)
เปนบร�ษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้ง และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลักของบร�ษัทฯ คือ การจำหนายกลองถายรูป โทรศัพทเคลื่อนที่
ผลิตภัณฑเกี่ยวของกับการถายภาพและโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึง
ใหบร�การทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ เชน ใหบร�การลางอัดรูปถายและซอมแซม
อุปกรณถายภาพ เปนตน ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบร�ษัทฯ อยูที่
เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160 บร�ษัทฯ มีสำนักงานสาขามากกวา 200
แหงทั่วประเทศ
2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นนี้ จัดทำข�น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ที่กำหนด ในพระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเง�นตามขอกำหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเง�นฉบับภาษาไทยเปนงบการเง�นฉบับที่บร�ษัทฯ ใชเปน
ทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับภาษาอังกฤษ แปลจากงบ
การเง�นฉบับภาษาไทยนี้
งบการเง�นนี้ไดจดั ทำข�น้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวน แตจะได
เปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ที่เร��มมีผลบังคับใช ใน
ปปจ จ�บนั ในระหวางป บร�ษทั ฯ ไดนำมาตรฐานการรายงานทางการ
เง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ทีอ่ อกโดยสภาว�ชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใชสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ร�ม� ใน หร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกลาวไดรับการปรับปรุง
หร�อจัดใหมีข�้น เพ�่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม กับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำ
และคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผู ใช
มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกลาว
มาถือ ปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเง�น
ของบร�ษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ที่จะมีผลบังคับใช ใน
อนาคต ในระหวางปปจ จ�บนั สภาว�ชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น และการตีความมาตรฐานการายงานทาง
การเง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี
ฉบับใหม จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มใน หร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาว ไดรับการปรับปรุง หร�อ
จัดใหมีข�้น เพ�่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำ และ
คำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ ทางการบัญชีกับผู ใช
มาตรฐาน
ฝายบร�หารของบร�ษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการรายงานทาง
การเง�น และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเง�นฉบับ
ปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม จะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสำคัญตอ
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเ มือ่ บร�ษทั ฯ ไดโอนความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคา ใหกับผูซื้อ
แลว รายไดจากการขาย แสดงมูลคาตามราคา ในใบกำกับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพ��ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบ หลังจากหัก
สวนลดแลว
รายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย
รายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขายถือเปนรายได
เมื่อบร�ษัทฯมีสิทธิในการรับเง�นสนับสนุน
การสงเสร�มการขาย
รายไดคาบร�การ
รายไดคาบร�การรับรูเมื่อได ใหบร�การแลวโดยพ�จารณาถึงขั้น
ความสำเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่แทจร�ง
เง�นปนผลรับ
เง�นปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบร�ษัทฯมีสิทธิในการรับเง�นปนผล
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4.2 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด หมายถึง เง�นสดและเง�นฝาก
ธนาคาร และเง�นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนด จาย
คืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ ไดมาและไมมีขอ
จำกัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น แสดงมูลคาตามจำนวนมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ บร�ษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย จะสูญสำหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดข�น้ จากการเก็บเง�นจากลูกหนี้ไมได ซึง่
โดยทั่วไป พ�จารณาจากประสบการณการเก็บเง�นและการว�เคราะห
อายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามว�ธเี ขากอนออก กอน)
หร�อมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
4.5 อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสือ่ มราคาของอาคาร และอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย โดยว�ธเี สนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
• อาคารและสิ�งปลูกสราง
20 ป
• เคร�่องมือและอุปกรณ ใช ใน
งานบร�การดานภาพถาย
3 และ 5 ป
• เคร�่องตกแตงและเคร�่องใชสำนักงาน
5 ป
• ยานพาหนะ
5 ป
• คอมพ�วเตอร
3 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวนผลการดำเนินงานไมมีการ
คิดคาเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง
บร�ษัทฯ ตัดรายการอาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อ
จำหนายสินทรัพย หร�อคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชหร�อการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหร�อ
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย จะรับรู ในสวนของกำไรหร�อ
ขาดทุนเมื่อบร�ษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.6 สินทรัพย ไมมีตัวตน
บร�ษัทฯ บันทึกตนทุนเร��มแรกของสินทรัพย ไมมีตัวตนตาม
ราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร��มแรก สินทรัพย ไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม และคาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
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บร�ษัทฯตัดจำหนายสินทรัพย ไมมีตัวตนโดยว�ธีเสนตรงตาม
อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนระยะเวลา 3 ป 5 ป และ 10 ป
และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย ดังกลาว เมื่อมีขอบงชี้วา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บร�ษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด
จำหนาย และว�ธีการตัดจำหนายของสินทรัพย ไมมีตัวตนดังกลาว
ทุกสิน� ปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเ ปนคาใชจา ยในสวนของ
กำไรหร�อขาดทุน
4.7 สิทธิการเชาและคาตัดจำหนาย
สิทธิการเชา แสดงตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาตัดจำหนายของสิทธิ
การเชาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยว�ธีเสนตรงตาม
อายุของสัญญาเชา คาตัดจำหนาย จะถูกรับรู ในสวนของกำไรหร�อ
ขาดทุน
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันกับบร�ษัทฯ หมายถึง บุคคล
หร�อกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบร�ษทั ฯ หร�อถูกบร�ษทั ฯควบคุมไมวา
จะเปนโดยทางตรงหร�อทางออมหร�ออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบร�ษัทฯ
นอกจากนี้บุคคล หร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึง
บร�ษัทรวม และบุคคล หร�อกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หร�อทางออม ซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบร�ษัทฯ
ผูบร�หารสำคัญ กรรมการหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ ที่มีอำนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
4.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทน
ของความเปนเจา ของสวนใหญ ไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญา
เชาการเง�น สัญญาเชาการเง�นจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย
มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเ่ี ชาหร�อมูลคาปจจ�บนั สุทธิ ของจำนวน
เง�นทีต่ อ งจายตามสัญญาเชาแลวแตมลู คาใดจะต่ำกวาภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาหักคาใชจา ยทางการเง�นจะบันทึกเปน หนีส้ นิ ระยะยาว
สวนดอกเบีย้ จายจะบันทึก ในสวนของกำไร หร�อ ขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเง�นจะคิดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยง และผล
ตอบแทนของความเปนเจา ของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเง�นทีจ่ า ยตามสัญญาเชาดำเนิน
งานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหร�อขาดทุนตามว�ธีเสนตรง
ตลอดอายุของสัญญาเชา

4.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน บร�ษทั ฯ จะทำการประเมินการ
ดอยคาของอาคารและอุปกรณ สิทธิการเชา หร�อสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนอืน่ ของบร�ษทั ฯ หากมีขอ บงชีว้ า สินทรัพยดงั กลาวอาจดอยคา
บร�ษทั ฯ รับรูข าดทุนจากการดอยคา เมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน
ของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคา ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายของสินทรัพย หร�อมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแต
ราคาใดจะสูงกวา บร�ษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา
ในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
4.11 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บร�ษทั ฯรับรู เง�นเดือน คาจาง โบนัส และเง�นสมทบกองทุน ประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเง�น
บร�ษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ
ซึง่ ประกอบดวยเง�นทีพ
่ นักงานจายสะสม และเง�นทีบ่ ร�ษทั ฯ จายสมทบ
ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไดแยกออก
จากสินทรัพยของบร�ษัทฯ เง�นที่บร�ษัทฯ จายสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บร�ษัทฯ มีภาระสำหรับเง�นชดเชย ที่ตองจายใหแกพนักงาน
เมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บร�ษทั ฯ ถือวาเง�นชดเชย
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน สำหรับพนักงาน
บร�ษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงาน โดยใชวธ� คี ดิ ลด แตละหนวยทีป่ ระมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ ชีย่ วชาญอิสระไดทำการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประมาณการหนี้สิน
บร�ษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว ในบัญชี เมื่อภาระ
ผูกพัน ซึง่ เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข�น้ แลว และมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบร�ษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพ�่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบร�ษัทฯ สามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.13 ภาษีเง�นได
ภาษีเง�นไดประกอบดวยภาษีเง�นไดปจจ�บันและภาษีเง�นไดรอ
การตัดบัญชี
ภาษีเง�นไดปจจ�บัน
บร�ษทั ฯ บันทึกภาษีเง�นไดปจ จ�บนั ตามจำนวนทีค่ าดวาจะจาย
ใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
บร�ษัทฯ บันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี ของผลแตกตาง
ชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ�น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่เกี่ยว
ของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ�นรอบระยะเวลา
รายงาน
บร�ษทั ฯ รับรูห นีส้ นิ ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเง�นไดรอ
การตัดบัญชี สำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษี ที่ยังไมได ใช ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปได คอน
ขางแนทบ่ี ร�ษทั ฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพ�ยงพอทีจ่ ะใชประโยชน
จากผลแตกตาง ชั่วคราวที่ใชหักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมได ใชนั้น
บร�ษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเง�นได
รอการตัดบัญชีทกุ สิน� รอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลด
มูลคาตามบัญชีดงั กลาว หากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา บร�ษทั ฯ
จะไมมกี ำไรทางภาษีเพ�ยงพอ ตอการนำสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหร�อบางสวนมาใชประโยชน
บร�ษทั ฯ จะบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวน
ของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดข�้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดย
ตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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5. การใชดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพ�นิจ และการประมาณการในเร�่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพ�นิจ และการประมาณการ
ดังกลาว นี้สงผลกระทบตอจำนวนเง�นที่แสดงในงบการเง�น และตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจ
แตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพ�นิจและการ
ประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพ�จารณาประเภทของสัญญาเชา วาเปนสัญญาเชา
ดำเนินงาน หร�อสัญญาเชาทางการเง�น ฝายบร�หารได ใชดลุ ยพ�นจิ
ในการประเมินเง�อ่ นไขและรายละเอียดของสัญญา เพ�อ่ พ�จารณาวา
บร�ษัทฯไดโอนหร�อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน ในสินทรัพย
ที่เชาดังกลาวแลวหร�อไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบร�หาร
จำเปนตองใชดุลยพ�นิจ ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดข�น้ จากลูกหนีแ้ ตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ การเก็บเง�น
ในอดีตอายุของหนีท้ ค่ี งคาง และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปนอยูใ นขณะนัน้
เปนตน
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลง ของมูลคาสินคาคงเหลือ
ฝายบร�หารได ใชดลุ ยพ�นจิ ในการประมาณการ ผลขาดทุนทีค่ าดวา
จะเกิดข�้นจากสินคาคงเหลือนั้น โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ พ�จารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของ
ธุรกิจหักดวยคาใชจา ยในการขายสินคานัน้ และคาเผือ่ สำหรับสินคา
เกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหร�อเสื่อมคุณภาพพ�จารณา จากอายุ
โดยประมาณของสินคาแตละชนิด
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อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณฝา ยบร�หาร
จำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น
นอกจากนี้ ฝายบร�หาร จำเปนตองสอบทานการดอยคาของ
อาคาร และอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนน้ั ในการนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองใชดลุ ยพ�นจิ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการคาดการณรายได และคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
บร�ษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี สำหรับ
ผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและขาดทุน ทางภาษีท่ีไมได ใชเมือ่ มี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาบร�ษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคต
เพ�ยงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว และขาดทุนนั้น
ในการนี้ฝายบร�หารจำเปน ตองประมาณการวาบร�ษัทฯ ควรรับรู
จำนวนสินทรัพยภาษีเง�นได รอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดย
พ�จารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษี ทีค่ าดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ
ชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผล
ประโยชน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน หลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณข�้น ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลดอัตราการ
ข�้นเง�นเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงาน เปนตน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บร�ษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง�่อนไขทาง
การคา และเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบร�ษัทฯและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปไดดังนี้
( หนวย : พันบาท )
รายการธุรกิจกับบร�ษัทยอย
คาบร�หารจัดการจาย
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับ

2559

2558

นโยบายการกำหนดราคา

-

240
307
2,345

ราคาตามสัญญา
รอยละ 7.825 ตอป
อัตราดอกเบี้ย MLR - 1
( หนวย : พันบาท )

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาเชาจาย
ดอกเบี้ยจาย
รายการธุรกิจกับผูถือหุน
คาเชาจาย

2559

2558

นโยบายการกำหนดราคา

4,210
-

951
76

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

2,905

656

ราคาตามสัญญา

ยอดคงคางระหวางบร�ษัทฯและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
( หนวย : พันบาท )
2559

2558

เง�นมัดจำจายใหกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุน
ดอกเบี้ยจาย
รวม

921
638
1,559

921
638
1,559

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 14)
บร�ษัทยอย
บร�ษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวม

526
526

62,720
62,720
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( หนวย : พันบาท )
เจาหนี้จากการรับโอนกิจการ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 14)
บร�ษัทยอย
รวม

2559

2558

-

330,539
330,539

ป 2547
คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
ในระหวางปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บร�ษัทฯ มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบร�หาร
ดังตอไปนี้
( หนวย : พันบาท )
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

2559
50,988
815
51,803

7. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

ป 2558 เง�นสด
เง�นฝากธนาคาร
รวม
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2558
5,693
10
5,703

( หนวย : พันบาท )
2559
17,341
306,521
323,862

2558
25,663
230,350
256,013

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

( หนวย : พันบาท )
2559

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
เง�นสนับสนุนการสงเสร�มการขายคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น, สุทธิ

2558

23,821
55,391
20
48
144
79,424
(122)
79,302

16,748
60,753
95
14
38
77,648
(30)
77,618

3,708
225,782
129
2,765
232,384
311,686

1,905
159,524
40
3,080
164,549
242,167

9. สินคาคงเหลือ
( หนวย : พันบาท )
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ราคาทุน

สินคาสำเร็จรูป
รวม

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2559

2558

2559

2558

2559

2558

1,353,221
1,353,221

1,163,546
1,163,546

(102,408)
(102,408)

(112,502)
(112,502)

1,250,813
1,250,813

1,051,044
1,051,044

ในระหวางปปจจ�บัน บร�ษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนจำนวน 37 ลานบาท
(2558: 17 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจำนวน 47 ลานบาท
(2558: 20 ลานบาท) โดยนำไปหักจากมูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป
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10. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
( หนวย : พันบาท )

ป 2558

บร�ษัท

บร�ษัท บิ�ก คาเมรา จำกัด
บร�ษัท บิ�ก คาเมรา (2001) จำกัด
รวม

ทุนเร�ยกชำระแลว

สัดสวนเง�นลงทุน

ราคาทุน

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(รอยละ)

2558

2559

2558

-

300
5

-

100
97

-

311,967
4,850
316,817

2559

2558

2559

เง�นปนผลที่บร�ษัทฯ
รับระหวางป
2559
2558
-

2558
554,941
554,941

ในระหวางปปจจ�บัน บร�ษัทยอยไดดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ�นแลว โดยบร�ษัทฯ ไดรับเง�นคืนจำนวน 336 ลานบาท จากการ
เลิกกิจการดังกลาว บร�ษัทฯบันทึกผลกำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทยอยขางตนจำนวน 19 ลานบาท ไวเปนสวนหนึ่งของรายได
อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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11. อาคารและอุปกรณ
( หนวย : พันบาท )
เคร�่องมือ
อาคารและ
สิ�งปลูกสราง และอุปกรณ
ใชในงาน
บร�การดาน
ภาพถาย

เคร�่อง
ตกแตง
และเคร�่องใช
สำนักงาน

ยานพาหนะ

คอมพ�วเตอร สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้ง
และกอสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบร�ษัทยอย
3,895
128,975
297,107
38,927
18,629
ซื้อเพ��ม
185
3,099
28
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3,895
128,975
297,292
42,026
18,657
ซื้อเพ��ม
10,524
4,563
11,817
19,412
จำหนาย
- (13,923)
ตัดจำหนาย
(145)
(4,732)
(487)
โอนเขา (ออก)
(17,690)
43,047
17,690
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3,895
121,664
340,170
39,920
55,272
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบร�ษัทยอย
1,362
108,885
180,357
24,792
14,726
คาเสื่อมราคาสำหรับป
4
174
852
78
53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,366
109,059
181,209
24,870
14,779
คาเสื่อมราคาสำหรับป
199
5,857
44,350
4,132
4,527
คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย
(9,748)
คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่ตัดจำหนาย
(144)
(4,366)
(474)
โอนเขา (ออก)
(14,182)
14,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,565
100,590
221,193
19,254
33,014
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บันทึกเพ��มข�้นระหวางป
256
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
256
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,529
19,916
116,083
17,156
3,878
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,330
21,074
118,721
20,666
22,258
คาเสื่อมราคาสำหรับป
2558 (จำนวน 0.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบร�การ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบร�หาร)
2559 (จำนวน 6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบร�การ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบร�หาร)

รวม

-

-

1,500
1,500
43,083
(126)
(43,047)
1,410

489,033
3,312
492,345
89,399
(13,923)
(5,490)
562,331

-

-

-

330,122
1,161
331,283
59,065
(9,748)
(4,984)
375,616

-

256
256

1,500
1,410

161,062
186,459
1,161
59,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึง่ ไดมาภายใตสญ
ั ญาเชาทางการเง�น โดยมีมลู คาสุทธิตามบัญชี
เปนจำนวนเง�น 4 ลานบาท (2558: 8 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯมีอุปกรณจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหัก
คาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเง�นประมาณ 235 ลานบาท (2558: 187 ลานบาท)
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12. สินทรัพย ไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้
ซอฟตแวรคอมพ�วเตอร

คาสิทธิในการบร�หารราน
และจำหนายสินคา บร�การ

( หนวย : พันบาท )
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :
ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

36,259
(9,461)
26,798

3,100
(22)
3,078

39,359
(9,483)
29,876

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :
ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

8,941
(8,685)
256

-

8,941
(8,685)
256

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ไมมีตัวตนสำหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
เพ��มข�้นระหวางป
เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทยอย
คาตัดจำหนายสำหรับป
มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป

2559

2558

256
30,418
(798)
29,876

261
(5)
256

13. สิทธิการเชา
มูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

( หนวย : พันบาท )
2559

2558

49,915
(11,919)
37,996

36,230
(8,951)
27,279

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาสำหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
เพ��มข�้นระหวางป
เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทยอย
คาตัดจำหนายสำหรับป
มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป
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( หนวย : พันบาท )

( หนวย : พันบาท )

2559

2558

27,279
13,685
(2,968)
37,996

27,332
(53)
27,279

14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
( หนวย : พันบาท )
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
เจาหนี้จากการรับโอนกิจการ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
อื่น ๆ
รวม

2559

2558

896,576
526
47,354
60,913
9,082
1,014,451

794,613
62,720
330,539
38,419
46,295
516
9,370
1,282,472

15. เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
( หนวย : พันบาท )
2559
เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
ในระหวางปปจจ�บัน บร�ษัทฯไดจายชำระคืนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารคงเหลือทั้งหมดแลว

2558
-

150,000
(33,333)
116,667
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น
( หนวย : พันบาท )
2559
1,843
(282)
1,561
(423)
1,138

หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

2558
5,121
(592)
4,529
(2,971)
1,558

บร�ษัทฯไดทำสัญญาเชาการเง�นกับบร�ษัทลีสซิ�ง เพ�่อเชายานพาหนะใช ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระคาเชา
เปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ป บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำ ตามสัญญาเชา
การเง�น ดังนี้

( หนวย : พันบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไมเกิน 1 ป
ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ�นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเง�นรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ�นตามสัญญาเชา

547
(124)
423

1 - 5 ป

รวม

1,296
(158)
1,138

1,843
(282)
1,561

( หนวย : พันบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไมเกิน 1 ป
ผลรวมของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ�นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเง�นรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ�นตามสัญญาเชา
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3,279
(308)
2,971

1 - 5 ป

รวม

1,842
(284)
1,558

5,121
(592)
4,529

17. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเง�นสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเง�นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้
( หนวย : พันบาท )
2559
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรู ในกำไรหร�อขาดทุน :
ตนทุนบร�การในปจจ�บัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเง�น
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
เพ��มข�้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบร�ษัทยอย
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

2558

16,024

-

1,250
360

13
5

(98)
17,536

(126)
593
3,641
11,898
16,024

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

( หนวย : พันบาท )
คาใชจายในการขายและการบร�หาร

2559

2558

1,610

18
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บร�ษัทฯไมมีผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่คาดวาจะตองจายภายใน 1 ปขางหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ของบร�ษัทฯ
ประมาณ 5 ป (31 ธันวาคม 2558: 6 ป)
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้
(หนวย : รอยละตอป)
อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

2559

2558

2.25
3-5
0 - 31

2.25
3-5
0 - 31

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจ�บันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

เพ��มข�้นรอยละ 1

ลดลงรอยละ 1

(493)
762
(553)

585
(668)
481

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

อัตราคิดลด
อัตราการข�้นเง�นเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

เพ��มข�้นรอยละ 1

ลดลงรอยละ 1

(394)
762
(443)

471
(668)
392

18. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้ จะมี
จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเง�นปนผลได ในปจจ�บันบร�ษัทฯ
ไดจัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
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19. รายไดอื่น
( หนวย : พันบาท )
รายไดจากการสนับสนุนการสงเสร�มการขาย
รายไดเง�นปนผล
กำไรจากการเลิกกิจการของบร�ษัทยอย
อื่น ๆ
รวม

2559

2558

525,015
19,158
29,155
573,328

11,341
554,941
2,686
568,968

20. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้
( หนวย : พันบาท )
2559
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูป
ซื้อสินคาสำเร็จรูป
เง�นเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายเกี่ยวกับการขาย คาโฆษณาและคาใชจายสงเสร�มการขาย
คาเชาสถานประกอบการและคาบร�การที่เกี่ยวของ
คาใชจายเกี่ยวกับกฎหมายและคาที่ปร�กษา
ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมธนาคาร
ขาดทุนจากการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

(189,675)
3,896,238
211,685
62,831
202,911
247,019
32
3,938
(10,094)

2558
71,555
94,512
9,637
1,219
9,320
4,488
3,382
2,359
(3,715)
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21. ภาษีเง�นได
คาใชจายภาษีเง�นไดสำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้
( หนวย : พันบาท )
2559
ภาษีเง�นไดปจจ�บัน :
ภาษีเง�นไดนิติบุคคลสำหรับป
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี :
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจาย (รายได) ภาษีเง�นไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

164,120

-

9,145
173,265

(10,757)
(10,757)

จำนวนภาษีเง�นไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้
( หนวย : พันบาท )
2559
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

2558

-

(822)

รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับ (รายได) คาใชจายภาษีเง�นไดมีดังนี้
( หนวย : พันบาท )
2559
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเง�นไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเง�นไดนิติบุคคล
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเง�นไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลขาดทุนสะสมยกมาที่ไมไดรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
ผลกระทบจากเง�นไดที่ไมตองนำมาคำนวณภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใชประโยชน ในปปจจ�บันแต
ไมเคยรับรูเปนสินทรัพยภาษีเง�นไดรอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :
คาใชจายตองหาม
อื่น ๆ
รวม
(รายได) คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2558

1,019,668
20%
203,934

575,446
20%
115,089

-

(11,485)
(110,988)

(26,396)

(3,405)

687
(4,960)
(4,273)
173,265

28
4
32
(10,757)

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
( หนวย : พันบาท )
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สำรองสวนลดรับจากผูขายสินคา
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได ใช
รวม

2559

2558

20,482
4,056
3,507
28,045

22,500
3,205
11,485
37,190

22. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปนของผูถือหุนของบร�ษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
( หนวย : พันบาท )
กำไรสำหรับป (พันบาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (พันหุน)
กำไรตอหุน (บาท)

2559

2558

846,403
3,528,879
0.24

586,203
3,528,879
0.17

23. ขอมูลทางการเง�นจำแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดำเนินงานทีน่ ำเสนอนีส้ อดคลองกับรายงานภายในของบร�ษทั ฯ ทีผ่ มู อี ำนาจตัดสินใจสูงสุด ดานการดำเนินงานไดรบั
และสอบทานอยางสม่ำเสมอ เพ�่อใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของ สวนงาน
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก ในสวนงานดำเนินงานที่รายงานเพ�ยงสวนงานเดียว คือ จำหนายกลองถายรูปและผลิตภัณฑ เกี่ยวกับการ
ถายภาพ ทั้งนี้สวนงานการใหบร�การดานภาพถายและการจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่มีจำนวนไมสาระสำคัญ และบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บร�ษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน โดยพ�จารณาจากกำไรหร�อขาดทุนจากการ
ดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช ในการวัดกำไรหร�อขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเง�น ดังนั้น รายได กำไรจากการ
ดำเนินงาน และสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเง�น จ�งถือเปนการรายงานตามสวนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว
24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บร�ษัทฯและพนักงานของบร�ษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข�้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบร�ษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเง�นเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บร�หารโดย
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และจะจายใหแกพนักงาน เมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน ตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บร�ษัทฯ ในระหวางป 2559 บร�ษัทฯรับรูเง�นสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 3 ลานบาท (2558: 0.3 ลานบาท)
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25. เง�นปนผล
เง�นปนผล

อนุมัติโดย

เง�นปนผลประจำป 2558

เง�นปนผลจาย

เง�นปนผลจายตอหุน

211.7

0.06

247.0

0.07

458.7

0.13

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน 2559

เง�นปนผลระหวางกาล
สำหรับป 2559
รวมเง�นปนผลสำหรับป 2559

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงานและสัญญาบร�การ
บร�ษัทฯ ไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงาน ที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารสำนักงาน พ�้นที่รานคาในอาคารและบร�การที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 5 ป 10 ป และ 15 ป
บร�ษัทฯ มีจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ�นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานและสัญญาบร�การที่บอกเลิกไมได ดังนี้
( หนวย : ลานบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จายชำระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

2559

2558

170
136
11

189
130
5

26.2 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบร�ษัทฯ เหลืออยูเปนจำนวนเง�น 90
ลานบาท (2558: 65 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบร�ษัทฯ
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27. เคร�่องมือทางการเง�น
27.1 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง
เคร�่องมือทางการเง�นที่สำคัญของบร�ษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลสำหรับเคร�่องมือทางการเง�น” ประกอบดวย เง�นสดและรายการเทียบเทา เง�นสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เง�นกูยืมระยะยาว
และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�น บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกลาว และมีนโยบายการบร�หาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบร�หารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการ
กำหนดใหมีนโยบายและว�ธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย ที่เปนสาระสำคัญจาก
การใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบร�ษัทฯ ไมมีการกระจ�กตัวเนื่องจากบร�ษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย และมีอยูจำนวน
มากราย จำนวนเง�นสูงสุดที่บร�ษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดง
ฐานะการเง�น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บร�ษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเง�นฝากสถาบันการเง�น เง�นเบิกเกินบัญชีเง�นกูยืมระยะยาวที่มี
ดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเง�นสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข�้นลงตามอัตราตลาด หร�อมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับ
อัตราตลาดในปจจ�บัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเง�นทีส่ ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำหรับ
สินทรัพย และหนี้สินทางการเง�นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หร�อ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
(หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
( หนวย : ลานบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
หนี้สินทางการเง�น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

ภายใน 1 ป

มากกวา 1
ถึง 5 ป

157
157

-

307
307

17
312
329

324
312
157
793

1
1

1
1

-

1,014
1,014

1,014
2
1,016
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อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจร�ง
(รอยละตอป)

0.1 - 1.25
1.0 - 1.8

3.67 - 8.65
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( หนวย : ลานบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ป

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เง�นฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
หนี้สินทางการเง�น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น
เง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

มากกวา 1
ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข�้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

158
158

-

227
227

29
242
271

256
242
158
656

3
33
36

2
117
119

-

1,282
1,282

1,282
5
150
1,437

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจร�ง
(รอยละตอป)

0.1 - 1.0
1.0 - 1.8

2.79 - 8.65
4.05

27.2 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
เนื่องจากเคร�่องมือทางการเง�นสวนใหญของบร�ษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น หร�อมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด บร�ษัทฯ จ�งประมาณมูลคายุติธรรมของเคร�่องมือ ทางการเง�นใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น
28. การบร�หารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบร�หารจัดการทุนทีส่ ำคัญของบร�ษทั ฯ คือ การจัดใหมซี ง่ึ โครงสรางทุนทีเ่ หมาะสม เพ�อ่ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัทฯและเสร�มสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บร�ษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ
0.91:1 (2558: 1.65:1)
29. การอนุมัติงบการเง�น
งบการเง�นนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการ บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได ใหความสำคัญตองบการเง�นของบร�ษัทฯรวมถึงขอมูล
สารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป เพ�่อใหรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตอง
ครบถวนและจัดทำข�้นตามมารตราฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และไดมีการ
เปดเผยขอมูลที่สำคัญอยาง เพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ�อ่ ทำหนาทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเง�น และความเพ�ยงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร�่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว ในรายงานประจำปฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทโดยรวมอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเง�นรวมของ บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีความเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เร�ยน ผูถือหุน บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ไดแก
ดร.สุว�ทย
นางหฤทัย
ศ.ดร.ภูมิฐาน

ธนียวัน
สุขยิ�ง
รังคกูลนุวัฒน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลอง
กับขอกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
ในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและ
ผูบร�หารแผนกตางๆ เชน แผนกบัญชีและการเง�น แผนกขาย แผนกการตลาด ตามวาระที่เกี่ยวของ เพ�่อหาร�อและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
รวมถึงไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 2 ครั้ง เพ�่อปร�กษาหาร�อกันอยางเปนอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการจัดทำงบการเง�นรวมถึงรับ
ทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ขอสังเกตที่ตรวจพบตลอดจนปญหาอุปสรรคระหวางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมและการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบร�ษัท เปนประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ไดดังนี้
การสอบทานงบการเง�นประจำปและงบการเง�นรายไตรมาส ประจำป 2559 รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการ
เง�นของบร�ษัทฯซึ่งไดผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีตลอดจนไดหาร�อกับฝายบร�หารของบร�ษัทฯเพ�่อพ�จารณาถึง
นโยบายการบัญชีที่สำคัญการประมาณการและการใชดุลยพ�นิจตางๆ เพ�่อใหมั่นใจไดวา บร�ษัทฯไดจัดทำงบการเง�นอยางถูกตองครบ
ถวนเชื่อถือได รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สำคัญในรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ อยางเพ�ยงพอและทันตอเวลา เปนประโยชนตอผูถือหุน
นักลุงทุน และผู ใชงบการเง�น
การสอบทานการเปดเผยรายการระหวางกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการตรวจสอบได ให
ความสำคัญในการพ�จารณารายการระหวางกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ�่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพ�จารณาแลวมีความเห็นวารายการระหวางกันที่ไดพ�จารณา
นั้น เปนไปตามธุรกิจปกติ ที่มีเง�่อนไขทางการคาและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเชนที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเปนประโยชนสูงสุดตอ
บร�ษทั และผูถ อื หุน รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและเพ�ยงพอตามกฎหมายและขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบร�ษทั ฯ ตาม
รายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูส อบบัญชี ซึง่ ครอบคลุมดานการบัญชีและการเง�น การปฏิบตั งิ าน การติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ พบวาการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการ
ดำเนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแก ไขตามขอเสนอแนะสวนใหญแลวเสร็จตามกำหนดหร�อมีความคืบหนาอยางเหมาะสม คณะกรรมการตรวจ
สอบจ�งมีความเห็นวาฝายจัดการของบร�ษทั ฯ ได ใหความสำคัญกับการควบคุมภายใน สามารถสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลไดวา
บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและมีประสิทธิผล
การสอบทานการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการบร�ษัท และผูบร�หารได ใหความสำคัญตอการบร�หารความเสี่ยง โดยจัดตั้ง
คณะทำงานบร�หารความเสีย่ งทำหนาทีก่ ำหนดกรอบนโยบายการบร�หารความเสีย่ งและกำกับดูแลใหบร�ษทั ฯ ดำเนินงานดานบร�หารความ
เสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล มีการประเมินปจจัยความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอก มีการจัดทำแผนการจัดการความ
เสี่ยง เพ�่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้นตอการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะในเร�่องรายการระหวางกันของบร�ษัทฯ เพ�่อใหมั่นใจไดวาบร�ษัทฯ มีการดำเนินการ
ตามเง�่อนไขทางธุรกิจปกติอยางสมเหตุสมผล
อีกทั้งบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรับเร�่องรองเร�ยน ซึ่งเปนชองทางใหพนักงาน ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย สามารถแจงขอมูลหร�อเบาะแส
เกีย่ วกับการทุจร�ต ประพฤติมชิ อบหร�อการกระทำผิดจรรยาบรรณของบร�ษทั ฯ ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรบั ขอรองเร�ยน
ดังกลาว
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ และประเมิน
ตนเองตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรม
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การพ�จารณาแตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชีประจำป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจ� าณาเห็นชอบให บร�ษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด
เปนผูตรวจสอบบัญชีของ บร�ษัท ฯ ประจำป 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อพ�จารณาและเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 พ�จารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบจ�งมีความเห็นโดยรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางครบถวนตามที่ไดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบร�ษัท ดวยความระมัดระวัง รอบคอบมีความเปนอิสระอยางเพ�ยงพอ ตลอดจนได ใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
อยางสรางสรรค เพ�่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน รายงานขอมูลทางการเง�นของบร�ษัทฯ มีความถูกตอง เชื่อถือได
สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงอยางเพ�ยงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติหนาที่สอดคลองตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

(ดร.สุว�ทย ธนียวัน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบร�หาร และผูมีอำนาจควบคุม
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ

นางวรรณกมล เธียรกาญจนวงศ

ตำแหนง
• ประธานกรรมการ
• ประธานเจาหนาที่บร�หาร (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

ตำแหนง
• กรรมการ
• รองประธานเจาหนาที่บร�หาร (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

อายุ
• 60 ป

อายุ
• 57 ป

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
• 31.61

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
• 9.11

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
• เปนสามีของนางวรรณกมล
• เปนบิดาของนายธนสิทธิ์ นายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
• เปนภรรยาของนายชาญ
• เปนมารดาของนายธนสิทธิ์ นายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DCP 190/2014
• หลักสูตร DAP 118/2015

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2556-ปจจ�บัน กรรมการ บจก. แฮปป ฮิลล ฟารม
• 2540-2558 ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
บจก. บิ�ก คาเมรา
• 2544-2558 กรรมการ บจก. บิ�ก คาเมรา (2001)

• ประกาศนียบัตรว�ชาชีพกรุงเทพการบัญชีว�ทยาลัย
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2559-ปจจ�บัน รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-ปจจ�บัน กรรมการ บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2554-ปจจ�บัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท
• 2540-2558

กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บร�หาร
บจก. บิ�ก คาเมรา

• 2544-2558
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กรรมการ บจก. บิ�กคาเมรา (2001)

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ

นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ

ตำแหนง
• กรรมการ
• กรรมการผูจัดการ (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

ตำแหนง
• กรรมการ
• ประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

อายุ
• 34

อายุ
• 33

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
• 10.60

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
• 10.60

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
• เปนบุตรของนายชาญและนางวรรณกมล
• เปนพ�ช่ ายของนายชิตชัย และนางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
• เปนบุตรของนายชาญและนางวรรณกมล
• เปนนองชายของนายธนสิทธิ์และเปนพ�่ชายของนางสาวปร�ศรา
เธียรกาญจนวงศ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� สาขาการตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DAP รุนที่ 111/2014
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บจก. บิ�ก คาเมรา
• 2553-ปจจ�บัน หุนสวนผูจัดการ หจก. โชคดี 999
• 2557-2557 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2546-2557 รองกรรมการผูจัดการ บจก. บิ�ก คาเมรา

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� การตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาโท การตลาด มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DCP รุนที่ 190/2014
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2558-ปจจ�บัน กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายพาณิชย
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 กรรมการและผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 กรรมการและผูอ ำนวยการฝายขายและการตลาด
บจก. บิ�ก คาเมรา
• 2554-ปจจ�บัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท
• 2546-2557 ผูจัดการทั่วไป บจก. บิ�ก คาเมรา
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นายอาทิตย ชุณหชัชราชัย

ดร.สุว�ทย ธนียวัน

ตำแหนง
• กรรมการ (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

ตำแหนง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
• 34

อายุ
• 62

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร Washington State University,
U.S.A.
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (MBA) มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร /การเง�น มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร / การตลาด University of Illinois at
Urbana-Champaign, USA.
• ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร University of Illinois at
Urbna-Champaign, USA.

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DAP รุนที่ 111/2014
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน กรรมการ บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2559-ปจจ�บัน รองผูอำนวยการฝายพัฒนากลยุทธและวาง
แผนการลงทุน บมจ. พลังงานบร�สุทธิ์
• 2557-2558 กรรมการ บจก. บิ�ก คาเมรา
• 2555-2559 Loan Compliance & Project Financing
Manager
บจก. ซอนนีดิกซ โซลาร (ประเทศไทย)
• 2552-2555 Relationship Manager ,
Corporate Banking Department
บมจ. ธนาคารธนชาต
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การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DCP 24/2002
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2553-2557 สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบร�การ
สภาที่ปร�กษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• 2557-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. บิก� คาเมรา

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน

นางหฤทัย สุขยิ�ง

ตำแหนง
• กรรมการตรวจสอบ

ตำแหนง
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ
• 42

อายุ
• 58

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

วันที่ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
• 24 เม.ย.2557

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท Statistics Washington State University,USA.
• ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร Washington State University,
USA.

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DAP รุนที่ 113/2014
• หลักสูตร FSD รุนที่ 31/2016
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2558-ปจจ�บัน ศาสตราจารยคณะเศรษฐศาสตร
มหาว�ทยาลัย หอการคาไทย
• 2553-2558 รองศาสตราจารย คณะเศรษศาสตร
มหาว�ทยาลัย หอการคาไทย
• 2552-ปจจ�บัน ผูอ ำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัย หอการคาไทย
• 2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ�ก คาเมรา

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
• หลักสูตร DAP รุนที่ 113/2014
• หลักสูตร ITG รุนที่ 2/2016
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2557-ปจจ�บัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2547-2559 ผูอำนวยการฝายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
ธนาคาร 2 บมจ. ธนาคารทหารไทย
• 2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ�ก คาเมรา
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นายพรหมฤทธิ์ ว�สุทธิกาญจน

นางสาวชุติมา คลองประทีปผล

ตำแหนง
• ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ตำแหนง
• ประธานเจาหนาที่ฝายการเง�น

อายุ
• 45

อายุ
• 34

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
•-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
•-

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� การเง�น มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาโท Management Information System
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� บัญชี มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท บัญชี มหาว�ทยาลัย ธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท Financial Engineering
Marladalen University, Sweden

ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2559-ปจจ�บัน ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2552-2558 ผูจัดการอาวุโส บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส
• 2538-2552 Country Manager บจ.เจบเซนแอนดเจสเซน
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ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2558-ปจจ�บัน ประธานเจาหนาที่ฝายการเง�น
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 ผูอำนวยการฝายการเง�น
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2556-2557 ผูจัดการฝายบัญชี การเง�น
บจก. บิ�ก คาเมรา

นางสาวปร�ศรา เธียรกาญจนวงศ
ตำแหนง
• เลขานุการบร�ษัท
อายุ
• 32
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
• 2.48
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบร�หาร
• เปนบุตรของนายชาญ และนางวรรณกมล
• เปนนองสาวของ นายธนสิทธิ์ และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร (ภาษาจ�น) มหาว�ทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัย อัสสัมชัญ
ประสบการณทำงานระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
• 2558-ปจจ�บัน เลขานุการบร�ษัท
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 ผูชวยเลขานุการบร�ษัท
บมจ. บิ�ก คาเมรา คอรปอเรชั่น
• 2557-2558 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ
บจก. บิ�ก คาเมรา
• 2555-2556 ผูจัดการฝายตรวจสอบ
บจก. บิ�ก คาเมรา
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