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บิ๊ก คาเมร่า มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ�ในธุรกิจ ศูนย์รวมอุปกรณ์การถ่ายภาพแบบครบวงจร ชื่อแรก
ในใจลูกค้า เมื่อนึกถึงการถ่ายภาพ โดยนำ�เสนอประสบการณ์และบริการต่างๆเพื่อการถ่ายภาพ
ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ความพึงพอใจสูงสุด ในทุกสินค้าและบริการ

พันธกิจ

• บิ๊ก คาเมร่า ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้านการถ่ายภาพ เพียบพร้อมครบครัน
ด้วยสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของทุกคน
• บิ๊ก คาเมร่า เข้าใจและใส่ใจในทุกบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจในทุกกระบวนการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความไว้วางใจสูงสุด
• ยึดมั่นในคำ�มั่นสัญญาที่จะนำ�เสนอสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรักษาและ
พัฒนาความสัมพันธ์ทดี่ แี ละยัง่ ยืนกับลูกค้าและพันธมิตรร่วมค้าทุกคนอย่างโปร่งใสและซือ่ สัตย์
เพื่อให้เกิดความผูกพันและความจริงใจในการอยู่ร่วมกันตลอดไป

เป้าหมาย

มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด
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สาส์นจากคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีอัตราการเติบโตที่ดีในครึ่งปีแรก ซึ่งขยายตัวไปตามทิศทาง
เศรษฐกิจโลก แต่เริ่มชะลอตัวลดลงในไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่
ดีขึ้นกว่าปี 2560 แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อาทิเช่น เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ กระแสความนิยของผู้
บริโภค ราคาสินค้า และต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

		

		
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงขยายและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น (ธุรกิจภาพพิมพ์และ
ธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลือ่ นที)่ เพือ่ เพิม่ สัดส่วนรายได้ และมุง่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด และ
บริษัทฯ ยังได้เริ่มขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายการเติบโตของบริษัทฯ อีกด้วย
		
ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1 โดยรายได้รวมร้อยละ 89 เป็นรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจกล้องและอุปกรณ์ถา่ นภาพ และร้อยละ 9 ของรายได้รวมมาจากกลุม่ ธุรกิจมือถือและอุปกรณ์สอื่ สาร ซึง่ มีอตั ราเติบโตจากปีกอ่ น
สูงขึน้ ถึงร้อยละ 24 ส่วนรายได้จากกลุม่ ธุรกิจภาพพิมพ์นนั้ อัตราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 29 จะเห็นได้วา่ โดยภาพรวมแล้ว
รายได้รวมบริษัทฯ ยังคงดำ�เนินไปในทิศทางที่ดี และบริษัทฯ คาดหวังว่าจะดีไปจนถึงปี 2562
		
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกำ�ลัง
กายกำ�ลังใจอย่างเต็มความสามารถ จนทำ�ให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จอย่างทุกวันนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกียวข้องร่วมกันตลอดไป
c

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแลว
จำ�นวนหุนสามัญ
มูลคาที่ตราไว้
กำ�ไรตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน1
อัตราจายเงินปนผลตอกำ�ไรสุทธิ2
ราคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

5,407.30		
1,004.52

5,755.51		
962.97

5,786.01
688.43

827.33

774.43

549.43

2,446.95		
1,168.95		
1,278.00		

3,090.72		
1,286.71		
1,804.01		

3,024.89
1,130.55
1,894.34

352.89
3,528.88		
0.10		
0.23		
0.14
58.37
5.30		

352.89
3,528.88
0.10
0.22
0.13
58.98		
3.10		

352.89
3,528.88
0.10
0.16
0.08
51.25
1.20

(ล้านบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุนและขอมูลเกี่ยวกับหุน

2560

(ล้านบาท)

รายได้รวม
กำ�ไรก่อนภาษีต้นทุนทางการเงิน
และส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
กำ�ไรสุทธิ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

2559

(ล้านบาท)
(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

15.30
75.65
36.83		
0.91

13.46
50.25
27.97
0.71

หมายเหตุ
1
: สำ�หรับป 2561 เปนอัตราที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 และใหนำ�เสนอขอความเห็นชอบ
ตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำ�ป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562
2
: อัตราการจายเงินปนผลตอกำ�ไรสุทธิ คิดจากกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักขาดทุนสะสม
และสำ�รองตางๆ ทั้งหมดแลว

4

9.50
29.71
17.97
0.60

รายได้รวม
หย่วย : ล้านบาท
6000

5,407.30

+6.4%

5,755.51

+0.5%

5,786.01

รายได้รวม

5000
4000
68%

68%

72%

14%

15%

16%

3%

3%

15%

14%

10%

2559

2560

2561

3000

ต้นทุนการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

2000
1000
0

2%

ฐานะทางการเงิน
หย่วย : ล้านบาท
3500

+26%

3000
2500
2000
1500

20%

2,447

38%
17%

23%
26%

6%

0

51%

-2%

3,025
23%
12%

42%

1000
500

3,091

27%
10%

4%
63%

58%

65%

63%

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

52%

2559

2560

2561
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์		
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์		
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์		
4. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย		
5. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน			
6. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์		
7. นางหฤทัย สุขยิ่ง				

ลำ�ดับคณะกรรมการจากซ้ายไปขวา
67,5,6,1,3,4,2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะผู
คณะผู
้บริ้บหริาร
หาร
1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์		
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์		
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์		
4. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์		
5. นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล		

ลำ�ดับคณะผู้บริหารการจากซ้ายไปขวา
2,3,1,4,5

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ปี					
ปี 2540
ปี 2547

เหตุการณ์สำ�คัญ

1. บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเริ่มขยายธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ
เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีห้างคาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์ เป็นสาขาแรกของบิ๊ก คาเมร่า มี
ลักษณะการจัดตั้งแบบ Stand Alone บนพื้นที่ให้เช่าของห้างคาร์ฟูร์ในขณะนั้น
2. บิ๊ก คาเมร่า ได้มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศ มากกว่า 70 สาขา เพื่อตอบรับภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม
กล้องถ่ายรูป และเพื่อการตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากกล้องแบบฟิล์ม (Film Camera) มาเป็น ในรูป
แบบดิจิทัล (ปี 2547)

ปี 2556

3. บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ เช่น Samsung,
Alca tel, Asus, i-mobile, JVC, Nokia, Sony และ Lenovo ภายใต้ชื่อร้าน “BIG Mobile by BIG Camera”

ปี 2557

4. บริษทั บิก๊ คาเมร่า จำ�กัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าควบรวมกิจการกับ บริษทั ซันวูด้ อินดัสทรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2534 โดยคุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำ�กัด (มหาชน) โดยชำ�ระเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊ก
คาเมร่า จำ�กัด ซึ่งภายหลังการทำ�รายการดังกล่าว บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
5. ภายหลังควบรวมกิจการ บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (“BIG”) ดำ�เนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด ดำ�เนิน
ธุรกิจเป็นบริษัทแกน
6. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จํานวน 882,219,700 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท จํานวน
3,528,878,800 หุ้น

ปี 2558

7. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“BIG”)
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-Compliance) รวมทั้งย้าย
หลักทรัพย์ BIG ออกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามกําหนด (Non- Performing Group
: NPG) และอนุญาตให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3
มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
8. เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2558 บริษทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํ กัด (มหาชน) ได้กลับเข้าทำ�การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก
9. เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษทั ฯ จาก
จำ�นวน 822,219,700 บาท เป็นจำ�นวน 352,887,880 บาท โดยการลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ (Par Value) จากเดิมหุน้
ละ 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ยังมีมติอนุมตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการโดยบริษทั ฯ จะรับโอน
กิจการทั้งหมดของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อให้ BIG เป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว
10. บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
11. บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการรับโอนกิจการจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย
บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และได้ดำ�เนินการจดเลิกกิจการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
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ปี					
ปี 2560

เหตุการณ์สำ�คัญ

12. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยโดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจด้านภาพพิมพ์ ทัง้ นี้ได้มมี ติให้ด�ำ เนินการโอนกิจการบางส่วน คือส่วนงานการ
ผลิต ภาพพิมพ์ให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อได้จัดตั้งแล้วเสร็จ
13. เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษทั ฯจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย ชือ่ บริษทั อิมเมจ โซลูชนั่ พลัส จำ�กัด (“บริษทั ย่อย”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ให้บริการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร โดยบริษัทฯถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจภาพพิมพ์ หนี้สิน
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ให้แก่บริษัทย่อย

ปี 2561

14. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2561 บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท บิ๊ก คาเมร่า
โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การลงทุนในทั้งในและต่างประเทศ
15. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด (“บริษัทย่อย”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 50ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนทั้งในและต่าง
ประเทศโดยบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
16. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในและเป็นสมาชิกในบริษัทร่วมทุน ชื่อบริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำ�กัด
(“บริษัทร่วมทุนฯ”) โดยบริษัทย่อย เป็นสมาชิกโดยลงทุนเป็นมูลค่า 11,500,000,000 ดองเวียดนาม (ประมาณ
500,000 เหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน
17. เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษทั ร่วมทุนฯ เปิดดำ�เนินการประกอบธุรกิจในวันแรก ณ เมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม
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โครงสร้างกลุ่มกิจการ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว 352,887,880 บาท

100%

100%

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 25 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 20 ล้านบาท

50%
บริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน 23,000,000,000 ดองเวียดนาม หรือ
ประมาณ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
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ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ชื่อบริษัท 			
				
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ตั้ง			
โทรศัพท์			
โทรสาร 		
Website 		
ประเภทธุรกิจ		
เลขทะเบียนบริษัท		
ทุนจดทะเบียน		
ทุนชำ�ระแล้ว		

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
			
ที่ตั้ง
โทรศัพท์			
โทรสาร			
Website			
ประเภทธุรกิจ		
เลขทะเบียนบริษัท		
ทุนจดทะเบียน		
ทุนชำ�ระแล้ว		
สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง			
โทรศัพท์			
โทรสาร			
ประเภทธุรกิจ		
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน		
ทุนชำ�ระแล้ว		
สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG

บริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง			
โทรศัพท์			
ประเภทธุรกิจ		
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน		
ทุนที่เข้าร่วม		
สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
BIG Camera Corporation Public Company Limited
BIG
115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
0 2809 9956-65
0 2809 9950
www.bigcamera.co.th
ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่
0107537001404
352,887,880 บาท (หุ้นสามัญ 3,528,878,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
352,887,880 บาท

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
Image Solution Plus Company Limited
115 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
0 2809 9956-65
0 2809 9950
www.image-plus.co.th
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร
0105560112606
50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
25 ล้านบาท
100%

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด
115 ซอยเพชรเกษม 77 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร				
0 2809 9956-65
0 2809 9950
เพื่อรองรับการร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
0105561127046
50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
20 ล้านบาท
100%

บริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำ�กัด
134 Nguyen Thai Hoc Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Hochiminh City. 70000
++(84)028-3821-3759
ค้าปลีกกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
0315233304
23,000,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
11,500,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 500,000 เหรียญสหรัฐ
50%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจกล้องถ่ายภาพ
ธุรกิจกล้องถ่ายภาพมีการปรับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความต้องการของลูกค้า ทัง้ นีใ้ นปี 2561 แบรนด์
ผู้ผลิตกล้องชั้นนำ�ได้มีการเปิดตัวใหม่กล้องรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น และพัฒนาในส่วนของ Body ให้ตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
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2. ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
		
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลการดำ�เนินงานที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการที่บริษัทฯ เร่งขยายจำ�นวนสาขา (stores expansion)
และสร้างพันธมิตรร่วมกับเจ้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมกันเปิดร้านเพื่อผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ในส่วนของ market penet
ration และ brand reputation อีกทั้งยังคงเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Full Coverage) และการจัดทำ�ราคาขายสินค้าในรูปแบบของ
Real-time monitoring
ช่องทางการจำ�หน่ายที่เติบโตขึ้นในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

Shop			

ปี 2560		

ปี 2561

Big Mobile		
Samsung
AIS
		
Telewiz

42 สาขา		
1 สาขา		
2 สาขา
- สาขา		

43 สาขา
1 สาขา
3 สาขา
4 สาขา

3. ธุรกิจบริการพิมพ์ภาพถ่าย
		
ธุรกิจบริการพิมพ์ภาพถ่ายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าได้เก็บบันทึกภาพความประทับใจสุดพิเศษผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑ์
1. Photo Book
2. พิมพ์ภาพลงใน Canvas
3. Photo Print
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เครื่องหมายการค้าภายใต้การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ

ปัจจัยความเสี่ยง
		
ความเสีย่ งทีร่ ะบุดา้ นล่างเป็นความเสีย่ งบางประการทีส่ �ำ คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน โอกาสทางธุรกิจ
ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ ได้ ณ ปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณา
ในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
		
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะทีเ่ ป็นการคาดการณ์ในอนาคตเช่น “เชือ่ ว่า” “คาดการณ์วา่ ” “คาดว่า” “วางแผนว่า” “ประสงค์วา่ ” “โดยประมาณ” หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดำ�เนินงาน การประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องใน
การดำ�เนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และไม่เป็นการรับรองถึงการดำ�เนินงาน หรือเหตุการณ์
ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากประมาณการ หรือการคาดการณ์ดังกล่าว

ความเสียงที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
3.1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการ
กำ�หนดนโยบายการบริหารงาน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัว เธียรกาญ
จนวงศ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.27 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ยังดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเป็นกรรมการผู้มี
อำ�นาจลงนามผูกพันของบริษทั ฯจึงทำ�ให้กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวเป็นผูม้ อี �ำ นาจ
ในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำ�คัญได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทที่กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำ�นวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบหรือ
ถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ละคณะมีการ
กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำ�ให้ระบบการทำ�งานของบริษัทฯ
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มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำ�นวน 3
ท่าน จากจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ ทำ�ให้สามารถสอบทานการทำ�งานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส
ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำ�นาจในการนำ�เสนอเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบัติ
กรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำ�นาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีอำ�นาจอนุมัติในการทำ�รายการนั้นๆ ทำ�ให้สามารถลดทอน
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
3.2) ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูง
ปัจจุบนั ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถา่ ยภาพนัน้ มีสภาพการแข่งขันที่
สูง ทัง้ จากผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเี่ ข้ามา
แข่ ง ขั นในธุ ร กิ จ มากขึ ้ น ซึ่งผู้ที่เข้ามาแข่งขันมีทั้งบริษัทขนาดกลางที่ทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือบริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ตาม

จังหวัดหลักๆทั่วประเทศ ทำ�ให้บริษัทฯ เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่สูงและ
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ นอกจากนี้ บิ๊ก คาเมร่า ยังมีความ
เสีย่ งจากการทีค่ แู่ ข่งขันในอุตสาหกรรมอาจขายสินค้าทดแทน อาทิเช่น สินค้า
มือสอง สินค้าเลีย่ งภาษี หรือสินค้าผิดกฎหมาย โดยทีส่ นิ ค้าทดแทนดังกล่าวมี
สภาพการใช้งานดีราคาถูกทำ�ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่�ำ อาจทำ�ให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นมาซือ้ สินค้าทดแทนมากขึน้ ทำ�ให้ บิก๊
คาเมร่า มีความเสีย่ งจากการทีย่ อดขายลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดังกล่าว
ไม่ม ากนั ก เนื่องจากการเข้ามาดำ�เนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพของผู้
ประกอบการรายใหม่นั้นมีข้อจำ�กัดที่สำ�คัญอยู่หลายประการ อาทิเช่น การ
ไม่มีอำ�นาจต่อรองกับตัวแทนจำ�หน่ายต่างๆ (Brand Supplier) ทั้งในส่วน
ของวงเงินเครดิต ส่วนลดทางการค้าและระยะเวลาการจ่ายเงิน เนื่องมาจาก
ปริมาณการสั่งซื้อของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างต่ำ� เมื่อเทียบกับ บิ๊ก
คาเมร่า สำ�หรับกรณีที่เกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้า
ปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ อาทิเช่น ธุรกิจขายกล้องมือสอง ธุรกิจขายอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ล้างอัดขยายภาพ จะเข้ามาดำ�เนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์
ถ่ายภาพเพิ่มนั้น บริษัทฯ คาดว่าผู้ประกอบรายใหม่อาจจะไม่เข้ามาดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ค้าปลี ก เนื่ อ งจากความไม่ ค ุ้ น เคยสภาพตลาด การไม่สามารถหา
ทำ�เลที่ตั้งที่เหมาะสมและการไม่มีอำ�นาจเจรจาต่อรองทางการค้ากับตัวแทน
จำ�หน่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์และ
การบริการทีห่ ลากหลายครบวงจรเพือ่ ตอบสนองความต้องการทุกกลุม่ ลูกค้า
มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ รวมถึงยังมีการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อ
เนือ่ ง ตลอดจนการอบรมพนักงานฝ่ายขายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน ทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสาขา
ของ บิ๊ก คาเมร่า นอกจากนั้นแล้วด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารด้านค้าปลีก
ที่ยาวนานกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจกล้องถ่ายภาพทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันได้เ ป็ น อย่างดี แ ละยั ง คงเป็ น ผู้ นำ � ในธุ ร กิ จ ค้ า
ปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพจนถึงปัจจุบันรวมถึงมีการบริหารจัดการด้านสินค้า
คงคลังที่ดีอยู่เสมอซึ่งมีความสำ�คัญเป็นอย่างมากในธุรกิจค้าปลีก
3.3) ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง
บริษัทฯต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังในจำ�นวนที่เพียงพอเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการกระจายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์กล้องถ่าย
ภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จัด
เก็บสินค้าคงคลังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสินค้าหลัก
ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ มี ก ารพั ฒ นา
และเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ซึ่ ง ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
อุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งความหลากหลายในผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น ที่ บ ริ ษั ท ฯจะต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อสนองตอบ
ตามความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายประเภท ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจ
มีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ดีกว่า หรือพฤติกรรมของผู้
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำ�ให้สินค้าคงคลังที่มีอยู่ไม่สามารถขายได้หรือมี
มูลค่าลดลง
ถึงแม้ว่าในช่วงบางไตรมาสของปี บริษัทฯ จะมีปริมาณสินค้าคงคลัง เกิน
กว่าปกติ แต่บริษทั ฯ ก็สามารถระบายสินค้าออกได้ประกอบกับบริหารจัดการ

สินค้าบางกลุ่มอย่างใกล้ชิดจนปัจจุบันปริมาณสินค้าคงคลังได้กลับสู่สภาวะ
ปกติ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ คาดว่าผลกระทบจากความเสีย่ งจากการด้อยค่าของสินค้า
คงคลังนี้จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในปัจจุบันค่อนข้างน้อย เนื่อง
จากบริษัทฯ ได้ศึกษาและสำ�รวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
และจากประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อุปกรณ์ถ่าย
ภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีความสัมพันธ์
อันดีกับตัวแทนจำ�หน่าย (Brand Supplier) ทำ�ให้สามารถเลือกรุ่นสินค้าใน
แต่ละยี่ห้อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าภายใต้สภาพของเงื่อนไข
ในการแข่ ง ขั น ในขณะนั้ น และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งการที่ผู้บริหารมีการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนผู้ผลิตและ
จัดจำ�หน่าย แบรนด์หลักๆ ของอุปกรณ์ถ่ายภาพ จะมีการควบคุมดูแลและ
บริหารสินค้าคงคลังร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำ�หนดให้มีการ
ติดตามผลการขายและรายงานสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนือ่ ง มีการส่งรายงาน
สินค้าคงคลังเป็นรายสัปดาห์ให้แก่บริษทั คูค่ า้ เพือ่ ร่วมกันกำ�หนดปริมาณการ
สั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือน
นอกจากนี้ การทีบ่ ริษทั ฯ ได้ตดิ ตามผลการขายและรายงานสินค้า
คงเหลืออย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้า
คงคลังได้ตลอดเวลา ทำ�ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะควบคุมและจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสำ�หรับ
สินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพ โดยแยกเป็นแต่ละประเภท
ของกลุ่มสินค้า โดยใน ปี 2561 มีการตั้งรายการสำ�รองเพื่อผลขาดทุนจาก
สินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยจำ�นวน 32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของ
รายได้รวม
สำ�หรับการออกผลิตภัณฑ์รนุ่ ใหม่นนั้ บริษทั ฯ และตัวแทนจำ�หน่าย
จะร่วมกันวางแผนประมาณการยอดขายเพื่อกำ�หนดจำ�นวนสินค้าคงคลังที่
เหมาะสม ในกรณีทอี่ าจมีขอ้ ผิดพลาดจากการประมาณการดังกล่าว ตัวแทน
ผูจ้ ดั จำ�หน่าย (Brand Supplier) จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เช่น
การปรับลดราคาขายลงเพื่อเร่งยอดขายในผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ช้า ทั้งนี้ อาจ
มีการเจรจาชดเชยราคาสินค้าบางส่วนตามปริมาณสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่
นอกจากนี้ผู้บริหาร ยังมีนโยบายให้ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) เพิ่มเติม
ให้แก่พนักงานที่ขายสินค้าที่สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ�
3.4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผู้บริหาร
ผู้บริหารและทีมงานมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการกำ�หนดกลยุทธ์
เป้าหมาย และนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับธุรกิจให้เป็นไปในแนวทาง
ที่กำ�หนด ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทีมผู้บริหารหลักโดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่
บริหารซึ่งเป็นผู้กำ�หนดกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ ก็อาจเป็นเหตุให้
บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลกำ�ไรถดถอย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีมาตรการในการจัดสรรและกระจาย
อำ�นาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ซึ่งในการดำ�เนินธุรกิจผู้บริหารและทีมงานก็มี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ มาโดยตลอด นอกจาก
นี้ บริษทั ฯ ก็มแี ผนการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามสามารถให้บคุ ลากรอย่าง
สม่ำ�เสมอ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
สืบทอดธุรกิจได้หากผู้บริหารท่านดังกล่าวลาออกหรือเกษียณ
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3.5) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำ�เป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขาต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตามจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับ
สินค้ามีมูลค่าพอสมควร เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไป จาก
ลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
ระดับปฏิบตั งิ าน เช่น พนักงานขายประจำ�สาขา และพนักงานเก็บสินค้า เป็นต้น
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประกอบของบริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึง
ได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดีโดยการนำ�ระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุน เช่น ในส่วนการขายหน้าร้าน บริษทั ฯ มีการบันทึก
เลขประจำ�ตัวเครื่องที่ขายทุกครั้งที่มีการขาย มีการโอนเงินได้ที่ ได้จากการ
ขายสินค้าทุกวัน มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยการเข้าตรวจนับสินค้า
จากฝ่ายตรวจสอบฯ อย่างสม่ำ�เสมอ ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า บริษัทฯ ก็มี
มาตรการการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดและมีการตรวจนับปริมาณจริงทุก
เดือน โดยพนักงานดูแลสินค้าทุกรายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันหากมีสินค้า
สูญหาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษในเรื่องการทุจริตอย่างรุนแรงและ
พนักงานบริษทั ฯ ต้องมีเงินประกันจำ�นวนหนึง่ ซึง่ จากมาตรการดังกล่าวทำ�ให้
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าถึงแม้วา่ เกิดการทุจริตขึน้ จริง ก็สามารถทีจ่ ะตรวจพบได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้เป็นอย่าง
ดีก็จะช่วยจำ�กัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญต่อ
ผลประกอบการ ทั้งนี้ ในปี 2560 และ 2561 มีความเสียหายจากการทุจริต
ของพนักงาน มูลค่าประมาณ 3.4 แสนบาท และ 7.1 แสนบาท ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ ยังคงมีความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย
ซึ่งบริษัทฯ ก็ ได้เรียกเก็บค่าเสียหายดังกล่าวจากพนักงานที่ปฏิบัติผิดพลาด
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
3.6) ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นผู้จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ยี่ห้อชั้นนำ�
จากการที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
ถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากตัวแทนผู้ผลิตและจำ�หน่าย Brand
ชั้นนำ�ต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ เช่น Canon Nikon Sony Fuji Olympus
Panasonic Leica เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าต่างๆ
ถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจาก
นี้ในบางช่วงเวลาของกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์บางรุ่นบางยี่ห้อ อาจจะ
ทำ�ให้ยอดขายในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ขายดีขึ้นกว่าภาวการณ์ปกติ ดังนั้น หาก
บริษทั ฯ สูญเสียการเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายอุปกรณ์ถา่ ยภาพชัน้ นำ�เนือ่ งจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ไม่ได้รบั การต่อสัญญาแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย จากตัวแทนผูผ้ ลิต
และจำ�หน่ายของ Brand ต่าง ๆ บริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจำ�หน่ายมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนจำ�หน่าย เป็นต้น อาจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเป็นผู้จัดจำ�หน่ายกับ
ตัวแทนผู้ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพชั้นนำ� บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้จัด
จำ�หน่ายในยี่ห้อชั้นนำ�ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่เป็น
ตัวแทนผู้ผลิตและจำ�หน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพเรื่อยมา ประกอบกับปัจจุบัน
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการจำ�หน่ายทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ ในประเทศไทย และมีทมี ขายที่
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มีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงมีความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวแทนผูผ้ ลิต
และจำ�หน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพจะยังคงมอบความไว้วางใจให้ บริษัทฯ เป็นผู้
จัดจำ�หน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ ไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ พึ่ ง พิ ง ตั ว แทนผู้ ผลิ ต และจำ � หน่ า ย
อุปกรณ์ถา่ ยภาพรายใดรายหนึง่ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าจากตัวแทนผู้
ผลิตและผูจ้ �ำ หน่ายรวม 10 รายแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95% โดยในระยะ
เวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา ยอดการสัง่ ซือ้ สินค้าจากตัวแทนผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายแต่ละ
รายมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดขายรวม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มีนโยบายจะรักษายอดการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละรายไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของ
ยอดการสั่งซื้อรวม ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ บริษัทฯ ลดผลกระ
ทบความเสีย่ งจากการสูญเสียการเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายในอุปกรณ์ถา่ ยภาพชัน้
นำ�
3.7) ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่า
ร้านค้า
สินค้าส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ มีช่องทางการจำ�หน่ายผ่านสาขา
ต่างๆ อันเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เช่าที่บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าระยะสั้น (3 ปี) จากเจ้าของพื้นที่ อาทิ
เช่น ศูนย์การค้า หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทำ�ให้มีความ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือถูกปรับขึ้นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
พื้นที่เมื่อมีการต่อสัญญาใหม่ อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำ�ไรสุทธิ
ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามในธุรกิจของ บริษัทฯ คงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก
การทำ�สัญญาเช่าระยะสัน้ จากเจ้าของพืน้ ที่ไม่ได้ เพราะเป็นธุรกิจทีก่ ระทำ�กัน
โดยปรกติ ประกอบกับ บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีชอื่ เสียง เป็น
ที่ยอมรับและต้องการของผู้ให้เช่า(เจ้าของพื้นที่) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้รับ
สิทธิในการต่อสัญญาก่อนเสมอ และทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามสัญญา
เช่าอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า จึงทำ�ให้เชือ่ ว่า บริษทั ฯ จะ
ได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต อีกทั้ง การทำ�สัญญาเช่าระยะสั้น
ดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยง หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ บิ๊ก คาเมร่า อาจจะพิจารณาไม่ต่อสัญญาเช่าได้เช่นกัน หากเจ้าของ
พื้นที่บางรายที่เรียกร้องค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจน
บริษัทฯ คาดว่าอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในสาขานั้น
3.8) ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ เช่าอาคารสำ�นักงาน (สำ�นักงานใหญ่ ) จาก
บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มีนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) และเช่า
อาคารสำ�นักงานพร้อมคลังสินค้า จากนางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์
รวมถึงเช่าทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสร้างอาคารทีพ
่ กั สำ�หรับพนักงาน (เพือ่ ให้พนักงาน
ทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัดและต้องเข้ามาอบรมและทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานขายได้พักอาศัยชั่วคราว) จาก นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
นอกจากนี้ยังมีการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า4
จากนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ซึ่งการทำ�สัญญาเช่าดังกล่าวทั้ง
4 ฉบับ เป็นการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่ และคลังสินค้า และการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนบุคคล

อื่น (First right of refusal) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถปรับขึ้นราคา
ได้เกิน ร้อยละ10 ของอัตราค่าเช่าในปีสุดท้ายของผู้ให้เช่า บริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงการเช่าอาคารสำ�นักงานและที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ) โดยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่ออายุ
สัญญาเช่า และความเสีย่ งจากราคาค่าเช่าทีอ่ าจปรับเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
ในการต่อสัญญาเช่ารอบใหม่ซงึ่ อาจกระทบกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ในอนาคต
ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ได้เช่าอาคารสำ�นักงานและที่ดินจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถต่ออายุการ
เช่าดังกล่าวออกไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังเป็นผู้มีสิทธิใน
การเลือกต่อสัญญาเช่าก่อนบุคคลอื่นอีกด้วย ทั้งนี้การทำ�สัญญาเช่าทั้ง 4
รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นค่าเช่าทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั บริษทั ฯและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้นรวมเท่ากับ 7.64 ล้านบาทต่อปี เมือ่ เทียบกับรายได้
ของบริษัทฯ ในปี 2561 จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.13 นอกจากนี้ ใน
การบริหารจัดการเรือ่ งสินทรัพย์ดว้ ยค่าเช่า ยังช่วยให้ บริษทั ฯ สามารถรักษา
สภาพคล่องทางการเงินทีส่ งู ของบริษทั ฯ ได้ โดยที่ไม่ตอ้ งนำ�เงินสดในจำ�นวนที่
สูงมาลงทุนในอาคารสำ�นักงาน และยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
งานซึง่ สะท้อนจากอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่อยู่ในระดับที่สูง

3.9) ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว
บริษัทฯ เป็นผู้จำ�หน่ายกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
การถ่ายภาพทีม่ สี าขาครอบคลุมมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ เป็น
สินค้ากลุม่ เทคโนโลยี ซึง่ อาจจัดเป็นสินค้ากลุม่ แฟชัน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตาม
กระแสสมัยนิยม ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย อาทิเช่น
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง
รสนิยมการบริโภค ความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้
ชีวติ ทัง้ นีห้ ากบริษทั ฯ ไม่สามารถทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ทนั ท่วงทีอาจจะส่งผลให้บริษทั ฯ
ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อยอด
ขาย ผลการดำ�เนินงาน และฐานะทางการเงินของ บิ๊ก คาเมร่า
แม้ว่าในอดีตกล้องถ่ายภาพได้มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก
กล้องที่ใช้ฟิล์ม มาเป็นกล้องดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีของกล้องและสินค้าทดแทน ในปัจจุบันยากที่จะหลีกเลี่ยง อาทิ
เช่น จากการที่อัตราการเติบโตของตลาดกล้องคอมแพ็คที่มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ด้วยเหตุผลทีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่
(สมาร์ทโฟน) มีอตั ราการเติบโตเพิม่ มากขึน้ โดยทีผ่ บู้ ริโภคในปัจจุบนั นิยมการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น และด้วยความสะดวกใน
การพกพา ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ มูลค่าตลาดเคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการที่จ�ำ นวนยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่ม
ขึ้น กลับทำ�ให้ยอดจำ�หน่ายกล้องในกลุ่มที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า

1. ที่ตั้งเลขที่ 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสำ�นักงานสูง 4 ชั้น (อาคารใหม่) มีเนื้อที่ใช้สอยรวม 1,240 ตารางเมตร
โดยคิดราคาค่าเช่าเดือนละ 351,819 บาท กำ�หนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. ที่ตั้งเลขที่ 115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสำ�นักงานและคลังสินค้า สูง 4 ชั้น มีเนื้อที่ 1,659 ตารางเมตร โดยคิดค่าเช่า
เดือนละ 261,500 บาท กำ�หนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ที่ตั้งเลขที่ 16/34 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารห้องพัก เนื้อที่ 100 ตารางวา โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 7,356 บาท กำ�หนด
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4 ที่ตั้งเลขที่ 107/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นโกดังเก็บสินค้า เนื้อที่รวม 150 ตารางวา โดยคิดราคาค่าเช่าเดือนละ 15,889 บาท
กำ�หนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 			
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 		
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 		
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 			

352,887,880
352,887,880
3,528,878,800
0.10

บาท
บาท
หุ้น
บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

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

จำ�นวนหุ้น
1,115,614,000
378,702,000
371,552,000
321,552,000
87,591,600
87,382,800
81,991,600

รวมครอบครัว เธียรกาญจนวงศ์
นายปกรณ์ ธีรธำ�รง
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นางสาวกมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ (ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)
นายศุภโรจ โรจน์วีระ
นายสกนธ์ พึ่งพรสวรรค์
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA
EMERG MARKET CORE EQ PORT
นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ
นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

2,444,386,000
57,564,468
51,685,468
46,719,600
39,768,300
27,700,500
25,518,100
21,819,200

69.27
1.63
1.47
1.32
1.13
0.78
0.72
0.62

20,000,000
14,500,000
779,217,164

0.57
0.41
22.08

3,528,878,800

100

รวม
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ร้อยละของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
31.61
10.73
10.53
9.11
2.48
2.48
2.33

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล				
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์		
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
นางสาวณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำ�รองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำ�รองอื่น
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำ�เป็นในการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน และการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ และการดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการประจำ�ปี 2559-2561 มีดังนี้
รายละเอียด				

2559

2560

2561

มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

0.141

0.132

0.083

จำ�นวนเงินรวมที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
(หน่วย : ล้านบาท)

494.04

458.75

282.31

58%

59%

51%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธ4

หมายเหตุ :
1. เงินปันผลจากผลประกอบการประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 0.14 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
จ่ายเป็นเงินสดปันผลให้ผุ็ถือหุ้น จำ�นวน 0.07 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 0.07
บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
2. เงินปันผลจากผลประกอบการประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 0.13 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมประจำ�ปี 2561 โดยจ่ายเป็นเเงินสด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
3. เงินปันผลจากผลประกอบการประจำ�ปี 2561จำ�นวน 0.08 บาท/หุ้น เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562 และให้นำ�เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากการหักขาดทุนสะสมและทุนสำ�รองต่างๆทั้งหมดแล้ว
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์

สำ�นักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล
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ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่านประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ			

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์*
นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
ดร.สุวิทย์ ธนียวัน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
นางหฤทัย สุขยิ่ง

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

หมายเหตุ : นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์* ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 แทนนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ที่ลาออก

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามคือ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
หรือนายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็น 2 คนและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง

ลำ�ดับ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ			

ตำ�แหน่ง

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
ดร.สุวิทย์ ธนียวัน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
นางหฤทัย สุขยิ่ง

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

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
(ภายหลังเข้ารับตำ�แหน่ง)
2560
2561

4/5
5/5
3/5
5/5
5/5
5/5
5/5

5/5
5/5
0/0
5/5
4/5
5/5
5/5
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำ�ในการกำ�หนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป็นผู้ติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำ�นาจ
ให้ฝ่ายบริหารสามารถดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานในเรื่องสำ�คัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากำ�หนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำ�เนินงาน
และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ�
3. กำ�กับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
4. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำ�เนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำ�เนินการให้บริษัทฯ นำ�ระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มกี ารทำ�งบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลายมือชือ่ เพือ่ รับรองงบการเงินดังกล่าว เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุม
สามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำ�เสนอก่อนนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ ไขเพิม่ เติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำ�หนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการซึง่ มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตามคำ�นิยามทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนนำ�เสนอ
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำ�เป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหารนั้น
14. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำ�หนดระเบียบวาระการ
ประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
5. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ			

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3.

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
นางหฤทัย สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำ�หนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำ�นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานและอนุมัติ
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในแผนงานตรวจสอบภายในประจำ�ปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงาน
7. กับผู้สอบบัญชี
8. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8.7 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.8 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
8.9 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับ
ผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัท ได้กระทำ�ความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ตรวจ
สอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของ บริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
		
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ตามวรรคหนึง่ ต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำ�นาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ มาให้
ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำ�ปรึกษาในกรณีจำ�เป็น
13. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและรับทราบข้อร้องเรียนรวมถึงผล
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
14. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี
15. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำ�นักสอบบัญชีเดียวกัน
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 4 ท่าน
ลำ�ดับ

รายชื่อ			

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3.
4.

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินงาน งบประมาณประจำ�ปี และอำ�นาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำ�นำ� จำ�นอง ค้ำ�ประกัน และการอื่น
ใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำ�ธุรกรรมตามปกติของ บริษัทฯ ภายใต้อำ�นาจวงเงินที่ได้กำ�หนดไว้
4. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน
ของ บริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำ�นาจแทนบริษัทฯ
ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำ�กับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำ�การอย่างหนึ่อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำ�นาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำ�หนดขอบเขตที่ชัดเจน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรือ่ งการดำ�เนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำ�วันของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบ
กิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำ�สั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
2. กำ�หนดและนำ�เสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์การจัดทำ�เรือ่ งดังกล่าวเพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเข้าร่วมการพิจารณาเรือ่ ง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัทฯ
3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
4. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
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5. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการดำ�เนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำ�ปี ตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษทั ฯ และอำ�นาจดำ�เนินการตามทีก่ �ำ หนดไว้โดยในการดำ�เนินการใดๆ ตามทีก่ ล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดหนีส้ นิ หรือ
ภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาทต่อสัญญา ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำ�กับสถาบันการ
เงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์หรือเงินฝาก เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
7. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำ�คัญๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำ�หรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. ดูแลการทำ�งานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำ�ธุรกิจ
10. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินการของบริษัทฯ
12. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
13. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯและ/
หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ กลั่นกรองและหาข้อสรุป
14. พิจารณาอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรม
เนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไปเป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำ�เนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติเรื่อง หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข
ปกติทางการค้า รายการได้มาจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส�ำ คัญของบริษทั และ/หรือ รายการทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้
เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำ�หนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการ
ทำ�รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
รายชื่อ		

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าบำ�เหน็จ
กรรมการ
(บาท)

รวม (บาท)

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

ประธานกรรมการ

5/5

-

110,000

-

110,000

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

กรรมการ

5/5

-

75,000

-

75,000

3. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

กรรมการ

5/5

-

75,000

190,500

265,500

4. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/5

4/4

148,000

190,500

338,500

5. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

5/5

4/4

135,000

190,500

325,500

6. นางหฤทัย สุขยิ่ง

กรรมการตรวจสอบ

5/5

4/4

135,000

190,500

325,500

7. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์**

กรรมการ

0/0

-

-

-

-

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561
1. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์* กรรมการ

รวม

4/5

-

60,000

-

60,000

5

4

738,000

762,000

1,500,000

หมายเหตุ :
*นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
**นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
แทนนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ที่ลาออก
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(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2561ไม่เกิน 2 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำ�แหน่ง			

เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

1. ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

22,000
22,000
15,000 / 15,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2560

ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส

จำ�นวนผู้บริหาร

มูลค่า (บาท)

จำ�นวนผู้บริหาร

มูลค่า (บาท)

5

47,132,000

5

41,217,400

เงินสนับสนุนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และเงินอื่นๆ*
รวม

ปี 2561

1,609,645
5

48,741,645

1,382,776
5

42,600,176

หมายเหตุ : *เงินอื่นๆประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา และสวัสดิการอื่นๆ

(ข) ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน
-- ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำ�หนด
ค่าตอบแทน การสอบทานรายไตรมาสและการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2561 เป็นจำ�นวนเงินรวม 3,200,000 บาท (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำ�เป็นตามที่จ่ายจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ปี 2560

ค่าสอบบัญชี

2,500,000

3,530,000*

ค่าบริการอื่น

256,604

305,857

2,756,604

3,835,857

รวม

หมายเหตุ : *รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด (บริษัทย่อย) จำ�นวน 410,000 บาท
และค่าสอบบัญชีของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด (บริษัทย่อย) ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งในระหว่างปี 2561 จำ�นวน 330,000 บาท
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ปี 2561

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้ความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงาน
โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำ�กับดูแลการบริหารงานเพื่อให้
มีประสิทธิภาพ โดยได้กำ�หนด และดำ�เนินการตามหลักการ และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่กำ�หนดไว้ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้
1.1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน รวมทัง้ ได้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
1.2) มีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำ�คัญ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ
สนับสนุน และอำ�นวยความสะดวกต่อการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิด
เห็น และเปิดโอกาสขอคำ�อธิบายหรือตั้งคำ�ถามใด ๆ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำ�ถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.3) บริษทั ฯ จะดำ�เนินการเพือ่ เอือ้ ต่อการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้มสี ทิ ธิเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มกี รรมการอิสระทีม่ คี วามเป็นอิสระอย่างแท้จริงเข้ามาเป็นกรรมการ อย่างน้อย 3 คน
1.4) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ถกู ต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ ให้น�ำ รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1) บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมีนโยบายที่จะอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้
รับสารสนเทศ การซักถามและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.2) อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2สัปดาห์
2.3) กำ�หนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการกำ�หนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
2.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำ�หนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
2.5) ให้เพิ่มการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2.6) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2.7) สนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีทมี่ ขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.8) มีการกำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

3.นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายสำ�คัญทีจ่ ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำ�เป็นต้องทำ�รายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การทำ�รายการนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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4.นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำ�หนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
สำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายกำ�หนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ
กลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้
4.1)การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำ�หนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางต่อไปนี้
(1) กำ�กับดูแลการดำ�เนินการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานทีด่ ี และมีการนำ�เสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผล
ประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
(2) รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นไปได้มขี อ้ มูล
สนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
4.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำ�ธุรกรรม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการ
กระทำ�ทีอ่ าจจูงใจให้รฐั หรือพนักงานของรัฐดำ�เนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสามารถทำ�ได้
4.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
4.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ ดำ�เนินธุรกิจโดยประสงค์ทจี่ ะให้มกี ารสร้างสรรค์ นำ�เสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ แก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐาน
และมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำ�เนินงานดังนี้
(1) มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(2) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
(3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง
ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าหรือบริการ
(4) จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้ปอ้ งกันแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
(5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
4.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกัน
ไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มุ่งดำ�เนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำ�ลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
4.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม
4.8) นโยบายด้านการเปิดเผย ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
จัดให้มศี นู ย์นกั ลงทุนสัมพันธ์ท�ำ หน้าทีส่ อื่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และให้ความสะดวกแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ทงั้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ ได้จดั ให้สว่ นงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
ทำ�หน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำ�เนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์
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4.9) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในอย่างสม่ำ�เสมอ โดยจะทำ�การวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำ�หนดมาตรการบริหาร
ความเสีย่ งและผูร้ บั ผิดชอบ โดยคณะผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสีย่ งตามแผนทีว่ างไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4.10) นโยบายด้านการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ
มีการกำ�หนดบทบาทหน้าที่และอำ�นาจการดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ
ทำ�งานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำ�หน้าที่ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้วา่ จ้างผูต้ รวจสอบภายในจากบริษทั ภายนอก ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
ทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ แก้ ไขปัญหา
เร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจ
สอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
4.11) นโยบายด้านการพนักงาน
คณะกรรมการบริษัท จะกำ�หนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความถูกต้องชอบธรรม โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายด้านการพนักงาน
4.12) นโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวม
ถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
4.13) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำ�คัญในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คืนกำ�ไรส่วนหนึง่ เพือ่ กิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้บริษัทฯ จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล
4.14) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำ�หนดตามกฎหมาย บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกำ�หนดนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
• บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธรุ กิจของบริษทั ฯเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน
การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
• บริษทั ฯ ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่แบ่งแยก
ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
• คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้
ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกำ�หนด
4.15) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ และมีนโยบายหลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำ�หนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้
• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น
• บริษัทจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆด้วยความระมัดระวังว่าได้รับอนุญาต
ให้ใช้จากผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานนั้นๆ รวมถึงจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา
• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการดำ�เนินการใดๆ ที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทุกประเภท
• งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ และ/หรือพัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำ�ขึ้นโดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/
หรือกระทำ�ตามคำ�สั่งของบริษัทฯ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯทั้งสิ้น
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4.16) นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต
บริษทั ฯมีนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุม้ ครองผู้ให้ขอ้ มูล เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีชอ่ งทางในการรายงานและ
แจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในบริษทั ฯ โดยจัดให้มชี อ่ งทางเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำ�ให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ หรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการดำ�เนินการตามจรรยาบรรณ
• ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในกรณีทพ
ี่ บเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำ�การใดๆทีเ่ ป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
• กรณีที่เป็นพนักงาน สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงหรือสำ�นักตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี และทาง
Email : big.hotline@bigcamera.co.th หรือ bod@bigcamera.co.th
• กรณีที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านทาง
Email : big.hotline@bigcamera.co.th หรือส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษัท
ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่ดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่ง
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ส่งมาได้ที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งเลขานุการบริษัท
bod @bigcamera.co.th รวมถึงสำ�นักตรวจสอบภายใน เป็นต้น
4.17) นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำ�การอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรูจ้ กั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็นผูร้ บั ผู้ให้ หรือผูเ้ สนอให้สนิ บน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทัง้ แก่หน่วย
งานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย
(2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จ
จริงและสถานการณ์แวดล้อม
(3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำ�แหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำ�นั้น จะทำ�ให้บริษัท สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
(4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
จรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) พนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิด
ชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำ�หนดไว้
(4) ผู้ที่กระทำ�คอร์รัปชั่น เป็นการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำ�หนดไว้ นอกเหนือจากการได้
รับโทษตามกฎหมายหากว่าการกระทำ�นั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย
(5) บริษัทจะให้ความสำ�คัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำ�ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้
(6) ให้สำ�นักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน ต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำ�เนินการเบื้อง
ต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญหรือผล
ประโยชน์ใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใดๆจากผู้รับจ้าง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำ�เอียง หรือลำ�บากใจ หรือเป็นผล
ประโยชน์ที่ขัดกันได้
• ผู้บริหารหรือพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำ�นัลใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำ�ธุรกิจด้วย
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4.18) วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
คณะกรรมการบริษทั จะถือเป็นหน้าทีใ่ นการจัดให้บริษทั ฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ หมาะสมโดยมอบหมายให้ฝา่ ยบริหารเป็น ผูน้ �ำ เสนอวัฒนธรรมองค์กรที่
พึงประสงค์ และดูแลให้มกี ารสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารมีหน้าทีป่ ระพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4.19) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำ�หนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลัก
ทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำ�การซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทซี่ อื้ ขายในศูนย์ซอื้ ขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการทีน่ า่ จะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดย
อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทยี่ งั มิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ลว่ งรูม้ าในตำ�แหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่วา่ การ
กระทำ�ดังกล่าวจะกระทำ�เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำ�ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ�การดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”
ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
(1) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯกำ�หนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานับแต่วันสิ้นไตรมาสจนกว่าจะมีการเปิดเผยงบการเงินประจำ�รายไตรมาส
และประจำ�ปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเผยงบการเงินฯ รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำ�หนดเป็นครั้งคราว
(2) ในสถานการณ์พเิ ศษ บุคคลทีบ่ ริษทั ฯกำ�หนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ ได้ หากตกอยูใ่ นสถานการณ์
เช่น มีความยากลำ�บากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดต่างๆทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ ายใต้ค�ำ สัง่ ศาล โดยต้องจัดทำ�บันทึก
ระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ
• ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯกำ�หนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำ�เนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย
(3) เลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯกำ�หนดทราบเป็นการล่วงหน้า
การรายงานการถือหลักทรัพย์
๐ การรายงานครั้งแรก
• กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) โดยให้ส่งรายงาน
มายังเลขานุการบริษัท
๐ การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
• กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ภายใน 3 วันทำ�การนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท
๐ กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทำ�และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ ของตนเอง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะตลอด
จนการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59
๐ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำ�สำ�เนารายงานตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 ส่งให้กับประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ ได้รับการยกเว้น
นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
(1) การรับคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการ
(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้วจะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อจำ�กัดอื่นๆในการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทฯกำ�หนด ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะยาว ทั้งนี้ ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะสั้นหรือ
เป็นการเก็งกำ�ไรในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยระยะสั้นในที่นี้หมายถึงระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการแนวทางความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(7) การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(4)การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกําไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องคํานึงถึงการคืน
กําไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่ไปด้วย โดยนําความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดําเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกํา
กับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดความรับผิดชอบต่อสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
• บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่น
ทาํ ความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาํ เนินงานทีม่ มี าตรฐานและมีการควบคุมทีด่ ี โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมาย
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจงคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข
• ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมูล
ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 บริษัทฯ ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพ
ทางสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกําเนิด หรือสถานะ
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัตติ ่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยปราศจากความลําเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการ
ให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มา เนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและ บริการอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ
หาทางออกร่วมกัน
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรื่องขยะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (“ขยะอิเล็คทรอนิคส์”)
โดยบริษัทฯ จะรวบรวมแบตเตอรี่เก่า อุปกรณ์กล้องที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยส่งไปยังโรงงานที่มีกระบวนการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
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(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
		 บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่ง
ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก เพื่อทําให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
		 การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือ่ สารและเผยแพร่ให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรับทราบทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดทำ�กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” ภายใต้แนวคิด “Begin again”
ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง

บิ๊ก คาเมร่า ได้ร่วมกับหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยก่อตั้งโครงการภายใต้ชื่อ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย”
เพื่อร่วมระดมทุนหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เข้าสู่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อคืนแสงสว่างและเปิดโอกาสในการมองเห็นให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสายตาได้กลับมามองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวอีกครั้ง
ภายใต้แนวคิด “Begin again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง และเพื่อร่วมสร้างจิตอาสา เปิดตาดีสู่สังคมไทยสืบไป
ซึ่งในปี 2561 บิ๊ก คาเมร่า ได้ดำ�เนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาสามารถระดมทุนเข้าโครงการได้ถึง 2,617,710 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ
•
เพือ่ สนับสนุนให้ผทู้ รี่ กั การถ่ายภาพและชุมชนท้องถิน่ ทีข่ าดโอกาส
มีความรู้เข้าใจที่จะดูแลสุขภาวะทางตาด้วยตนเองและผลกระทบที่เกิดจาก
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคทางตาโดยเชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่าง
จักษุแพทย์ของสภากาชาดไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ
•
เพือ่ ส่งเสริมให้ผทู้ รี่ กั การถ่ายภาพได้เกิดจิตอาสาออกมาทำ�งาน
รับใช้สงั คมและชุมชนท้องถิน่ ฝึกให้มที กั ษะและเทคนิคในการให้ความรูแ้ ก่กลุม่
ผูเ้ สีย่ งต่อการเกิดโรคทางตาและเห็นถึงความสำ�คัญของความมีน�้ำ ใจในสังคม
พร้อมมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
•
เพือ่ มีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดจนองค์กรน้�ำ ดีในสังคมไทย
เกิดการรับรูแ้ ละร่วมมือกันหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ “เปิดตาดีสสู่ งั คมไทย”
มอบให้แก่หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมายของโครงการ
สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
การสมทบทุนกับโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” ภายใต้แนวคิด “Begin
again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง มอบให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตัง้
เป้าหมายไว้ที่จำ�นวน 3,000,000 (สามล้าน)บาท ภายในระยะเวลา 20 เดือน
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดำ�เนินงาน
ตั้งกล่องรับบริจาค ณ BIG Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิทัลที่มีความสุขให้
เลือกมากที่สุดทุกสาขาทั่วประเทศ
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การประชาสัมพันธ์โครงการ
• แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “ เปิดตาดีสู่สังคมไทย ” ภายใต้แนวคิด “Begin again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง
• จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณาขนาด A3 และ แผ่นป้ายโฆษณาแบบตั้ง ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร ติดตั้ง ณ ร้าน BIG Camera
ที่มากกว่า 214 สาขาทั่วประเทศ
• จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณาขนาด A3 ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยและสถานที่ส�ำ คัญทั่วไป
• ทำ�การประชาสัมพันธ์บนชุมชนสังคมออนไลน์
• ประชาสัมพันธ์เพลงและวีดีทัศน์ประจำ�โครงการผ่านช่องทางชุมชนสังคมออนไลน์
ช่องทางการระดมทุน
• ตั้งกล่องรับบริจาค ณ ร้าน BIG Camera ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ตั้งกล่องรับบริจาค ณ ร้านของพันธมิตรกล้องทุกค่าย
• เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับภาคีต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมพิเศษ BIG STUDIO เพื่อตั้งกล่องรับบริจาค
• นิทรรศการภาพถ่าย ชุด “Begin again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง
• บริจาคผ่าน Microsite www.bigcamera.co.th/beginagain
• จัดทำ�กิจกรรมการประมูลกล้องดิจิทัล จำ�นวน 2 ครั้ง

ประมูลกล้องดิจิตอลในราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท งาน BIG CAMERA FESTIVAL 2018 วันที่ 4 – 11 เมษายน 2561 ประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่อง
ทาง live facebook big camera โดยรายได้จากการประมูลทัง้ หมดไม่ถกู หักค่า
ใช้จ่ายใด ๆ มอบให้กับ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

ประมูลกล้องดิจิตอลในราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท งาน BIG CAMERA BIG
PRO DAYS ครั้งที่ 12 วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2561 โดยรายได้จากการ
ประมูลทั้งหมดไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบให้กับ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
สภากาชาดไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ที่รักการถ่ายภาพ และลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้าน BIG Camera ที่มีมากกว่า 210 สาขาทั่วประเทศ รับรู้และร่วมสมทบทุนพร้อมสนับสนุน โครงการ “ เปิด
ตาดีสสู่ งั คมไทย ” ภายใต้แนวคิด “Begin again” เพือ่ นำ�รายได้มอบให้แก่หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ใช้ในการสนับสนุนการทำ�กิจกรรมต่างๆ ต่อไป เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสายตา
สำ�หรับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย เป็นการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 โดยจะมีการปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำ�หรับโครงการตามเป้าหมายเดิมที่กำ�หนดไว้มากขึ้น เพื่อให้รูปแบบของโครงการมีความทันสมัยและก้าวทัน
เทคโนโลยีและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับเทรนด์ธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น
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โครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5”
กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา
บิ๊ก คาเมร่า ได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5”
กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม คชา เบดเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร
เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ
และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำ�เสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

รูปแบบโครงการ
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารย์แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษามาเข้า
ร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำ�นวน 2 คน นักศึกษาที่
ได้รบั คัดเลือกจะได้รบั การอบรมและคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการถ่ายภาพภาคทฤษฎีและปฏิบตั จิ ากวิทยากรผูม้ ี ประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพจาก
สมาคมฯ
โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 			
• มหาวิทยาลัยรังสิต
		
• มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 		
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม				
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยบูรพา
		
• มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี
• วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี		
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า			
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง			

• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กรอบระยะเวลาโครงการ
1. เริ่มประกาศโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2561
2 ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561
4. กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561
5. นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561
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รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการทำ�รายการกับบุคคลหรือกิจการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง		

ลักษณะการประกอบธุรกิจ		

1. บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
2. บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
3. บริษทั แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม จำ�กัด

ให้บริการผลิตภาพพิมพ์
ให้เช่าทรัพย์สิน
ประกอบธุรกิจโรงแรม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 		

ลักษณะความสัมพันธ์

1.
2.
3.
4.
5.

เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นกรรมการของบริษัทย่อย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นบุตรของนายชาญและนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ขั้นตอนการดำ�เนินการของบริษัทฯ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าทำ�ธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯได้กำ�หนดขั้นตอนการพิจารณาการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯจะใช้เกณฑ์เรื่องราคา
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรือราคาและเงือ่ นไขทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในตลาดสำ�หรับการทำ�ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มรี าคา
ตลาดที่สามารถนำ�มาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำ�ธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำ�
รายการด้วย
(2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำ�นวณได้จากทรัพย์สินหรือ
มูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มเี งือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน
3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำ�การคำ�นวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดำ�เนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำ�รายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็นต้น
(3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว
กับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
(4) บริษัทฯจะรายงานการตกลงเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�
ปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด
(5) สำ�หรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการ
เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย
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(6) ในกรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ทีน่ อกเหนือจากการค้าปกติ ทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ�รายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำ�รายการนั้นๆ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอำ�นาจอนุมัติการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
(2) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภทอืน่ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มเี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป แต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคำ�นวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มีอำ�นาจอนุมัติให้ทำ�รายการให้
เป็นไปตามตารางข้อ 4 ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งคำ�นวณจากมูลค่าของรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนี้
• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้ว
แต่จำ�นวนใดสูงกว่า
• รายการขนาดกลาง คือ รายการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต�่ำ กว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า
• รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำ�นวนใด
จะสูงกว่า (ยกเว้นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินแบบที่ 1 ให้ถือเอาค่าต่ำ�กว่าเป็นเกณฑ์)

หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาอันจะถือว่าเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำ�นองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
มีการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด

ค่าจ้างผลิต

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด

รายได้ค่าบริการ

มูลค่า (บาท)
2561

2560

เหตุผลและความ
จำ�เป็นของ
การทำ�รายการ

ความเห็นคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14,395,725.93

4,160,411.95

บริษัทฯ โอนส่วนงานผลิต
ภาพพิมพ์ ให้แก่บริษัทย่อย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การบริหารจัดการ โดยเรียก
เก็บค่าจ้าง ตามสัญญาโอน
กิจการบางส่วน มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นต้นไป

รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า กำ�หนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน โดยมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว

1,477,044.53

522,222.17

บริษัทให้บริการพื้นที่พร้อม
อุปกรณ์ และค่าบริหาร
จัดการแก่ บริษัทย่อยสัญญา
มีอายุสัญญา 3 ปี โดยเรียก
เก็บค่าเช่าและค่าบริการตาม
สัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้ค่าบริการ กำ�หนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
โดยมีความถูกต้องเหมาะ
สมแล้ว
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2. รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
บริษัท แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม จำ�กัด

มูลค่า (บาท)

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

2561

ค่าบริการผลิต
ภาพพิมพ์

2560

98,035.39

-

เหตุผลและความ
จำ�เป็นของ
การทำ�รายการ

ความเห็นคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย ให้บริการผลิต
ภาพพิมพ์แก่บริษัทที่เกี่ยว
ข้องกัน โดยเรียกเก็บค่า
บริการตามเงื่อนไขในการค้า
ปกติทั่วไป

รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท
ย่อย จึงมีความถูกต้องเหมาะ
สมต่อการประกอบธุรกิจของ
กิจการ

เหตุผลและความ
จำ�เป็นของ
การทำ�รายการ

ความเห็นคณะ
กรรมการตรวจสอบ

3. รายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มูลค่า (บาท)
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน
ค่าเช่าอาคาร

2560

4,221,828.00

4,221,828.00

603,118.32

603,118.32

3,138,000.00

3,138,000.00

ค่าภาษีโรงเรือน

448,285.68

448,285.68

ค่าเช่าอาคาร
จัดเก็บสินค้า

190,668.00

190,668.00

ค่าภาษีโรงเรือน

27,238.32

27,238.32

ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้
เป็นโรงอาหารและ
ห้องพักพนักงาน

88,272.00

88,272.00

ค่าภาษีโรงเรือน

นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์

2561

ค่าเช่าอาคาร

บริษัทเช่าอาคารสำ�นักงาน
จาก บริษัทไมดาส ดีเวลลอป
เมนท์ เพื่อใช้ในการดำ�เนิน
งาน อายุสัญญา 3 ปี โดย
ใช้อัตราค่าเช่าตามราคา
ประเมินจากบริษัทผู้ประเมิน
อิสระ

ค่าเช่าอาคารสำ�นักงาน มี
การกำ�หนดราคาตามบริษัท
ผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำ�นวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำ�หนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร

บริษัทเช่าอาคารเพื่อใช้ใน
การดำ�เนินงาน อายุสัญญา
3 ปีโดยใช้อัตราค่าเช่าตาม
ราคาประเมินจากบริษัทผู้
ประเมินอิสระ

ค่าเช่าอาคารสำ�นักงาน มี
การกำ�หนดราคาตามบริษัท
ผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำ�นวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำ�หนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร

บริษัทเช่าอาคารเพื่อ จัดเก็บ
สินค้าอายุสัญญา 3 ปี โดย
ใช้อัตราค่าเช่าตามราคา
ประเมินจากบริษัทผู้ประเมิน
อิสระ

ค่าเช่าอาคารสำ�นักงาน มีการ
กำ�หนดราคาตามบริษัทประเมิน
อิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กลต. โดยใช้วิธีคำ�นวณราคา
จากการให้เช่าที่ดินบริเวณใกล้
เคียงเพื่อหาราคาค่าเช่าที่เหมาะ
สม จึงเชื่อได้ว่าการกำ�หนดราคา
ระหว่างกันมีความถูกต้องแล้ว
ตามควร

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
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บริษัทเช่าที่ดินเพื่อ สร้าง
โรงอาหารและห้องพักแก่
พนักงานสาขาที่ได้เดินทาง
เข้ามาอบรมที่สำ�นักงานอายุ
สัญญา 3 ปีโดยใช้อัตราค่า
เช่าตามราคาประเมินจาก
บริษัทผู้ประเมินอิสระ

ค่าเช่าที่ดินระหว่างกัน มีการ
กำ�หนดราคาตามบริษัทผู้
ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำ�นวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำ�หนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดำ�เนินการ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ดำ�เนินธุรกิจเป็นบริษัทค้าปลีกกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการธุรกิจภาพ
พิมพ์ จนในปัจจุบันมีสาขาในศูนย์การค้าชั้นนำ�ในประเทศมากกว่า 280 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อร้าน “BIG Camera”, ”BIG Mobile”, “Wonder Photo
Shop” และ “AIS Shop by Partner” และมีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภาพพิมพ์ ที่ใช้ในการเก็บความทรง
จำ� ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจในการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามในการจัดตั้ง BIG Digiworld Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์
ในการขายปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มเปิดสาขาแรกแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาภายได้ชื่อร้าน BIG Camera by
Digiworld Hanoi

ผลการดำ�เนินงาน - งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
EBIT
กำ�ไรสุทธิรวม
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

5,179.53
100.13
5,755.51
1,807.32
962.97
774.43
31%
13%

2561		
5,328.49
107.88
5,786.01
1,610.75
688.43
549.43
28%
10%

เปลี่ยนแปลง
3%
8%
1%
(11%)
(29%)
(29%)

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

อุปกรณ์ถ่ายภาพ 90%

อุปกรณ์สื่อสาร 9%

5,786

ภาพพิมพ์ 1%

ล้านบาท

ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 ยังคงมีรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพเป็นหลักที่ร้อยละ 90 และรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารร้อย
ละ 9 และเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจภาพพิมพ์ร้อยละ 1 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,786 ล้านบาทสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 และกำ�ไรสุทธิ 549 ล้านบาท
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ผลการดำ�เนินงานรวม
หน่วย: ล้านบาท

2559		
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุน สุทธิ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะไม่
ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560		

2561

4,938.16
94.87
374.27
5,407.30
3,619.21
23.25
582.22
178.10
4,402.78
1,004.52
3.93
173.26
827.33

5,179.53
100.13
475.85
5,755.51
3,920.08
28.11
640.88
203.47
4,792.54
962.97
2.17
186.37
774.43

5,328.49
107.88
349.64
5,786.01
4,139.43
35.83
691.95
230.37
5,097.58
688.43
1.81
5.47
131.72
549.43

-

-

0.35

-

1.40

-

827.33

773.03

549.08

รายได้จากการขาย

รายได้หลักของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของรายได้รวมผ่านทาง
ร้าน BIG Camera มากกว่า 220 สาขาทั่วประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีเครื่องหมายการค้าชั้นนำ� อาทิ
เช่น แคนนอน นิคอน ฟูจิ โซนี่ โอลิมปัส ไลก้า โกโปร เป็นต้น รายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เป็นผลจากการที่ทาง
ผู้ผลิตได้ทำ�การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้อย่างดี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2561 ความสามารถ
ในการจับจ่ายของผู้บริโภคจะชะลอตัวแต่บริษัทฯก็ยังคงรักษาระดับการขายสินค้าในกลุ่มนี้ได้ จากการทำ�แคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ผลิตสินค้าตลอดทั้งปี
รวมทั้งการเพิ่มการลงทุนในสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารนั้น มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9 ของรายได้รวมโดยมีอัตราเติบโตจากปีก่อน ในอัตราร้อยละ 28
เป็นผลจากการทีใ่ นระหว่างปี 2560 บริษทั ฯมีนโยบายในการขยายร้านจำ�หน่ายอุปกรณ์สอื่ สารภายใต้ชอื่ BIG Mobile by BIG Camera อย่างชัดเจนโดยในระหว่าง
ปีดังกล่าวมีสาขาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 15 สาขา ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการถือเป็นส่วนเสริมให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการล้างอัดภาพ ซ่อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ บริการจัดทำ�สมุด
ภาพถ่าย (โฟโต้บุ๊ค) และการบริการขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึ่งงานบริการดังกล่าวรองรับในทุกสาขา โดยรายได้จากงานบริการในปี 2561 เพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ในส่วนของงานบริการด้านภาพพิมพ์จากบริษัทย่อยที่มี
อัตราการเติบโตมากขึ้น ร้อยละ 20 และจากการดำ�เนินการผ่านร้าน Wonder Photo Shop ที่ในระหว่างปีมีการเปิดเพิ่มเติมจำ�นวน 6 สาขา ส่งผลให้รายได้บริการ
จาก Wonder Photoshop Shop มีอัตราเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 215
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รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รายได้จากการขายบัตรกำ�นัลการผลิตภาพพิมพ์ต่างๆ ที่ผู้ซื้อไม่น�ำ กลับมาใช้เงิน
สนับสนุนที่ได้รับจากทางตัวแทนผู้ผลิตสินค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้นยอดขายและเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รายได้อื่นในปี 2561
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนการขายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพลดน้อยลง เนื่องจากการลดปริมาณการสั่งซื้อ
สินค้าเพือ่ รักษาระดับปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ รายได้สนับสนุนการกิจกรรมทางการตลาดบางส่วนจะมีการกำ�หนดจากการสัง่ ซือ้ สินค้าจึง
ทำ�ให้รายได้ในส่วนนีล้ ดน้อยลง รวมทัง้ ในปีนที้ างแบรนด์ผผู้ ลิตปรับเปลีย่ นการสนับสนุนในการทำ�รายการส่งเสริมการขาย โดยเน้นการทำ�รายการส่งเสริมการขาย
ให้แก่ลกู ค้ามากขึน้ เพือ่ ให้สามารถรักษาระดับอัตราการขายสินค้าให้ได้เทียบเท่ากับปีกอ่ น ซึง่ ในปี 2561 เงินสนับสนุนจากการทำ�รายการส่งเสริมการขายจะรับรูโ้ ดย
การนำ�ไปหักกลบกับต้นทุนขาย จากเดิมที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลสำ�หรับปี 2559 และ 2560 ที่นำ�มาเปรียบเทียบได้ใช้วิธีการแสดงข้อมูล
เดียวกันกับปี 2561 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าสำ�เร็จรูป สำ�รองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัย หักกลบกับเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับการชดเชยราคาสินค้า จากการซื้อสินค้า
โดยตรงจากผู้แทนจำ�หน่ายในประเทศไทย รวมทั้งเงินสนับสนุนจากการทำ�รายการส่งเสริมการขายต่างๆให้แก่ลูกค้า ต้นทุนขายในปี 2561 จำ�นวน 4,139 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นไปตามการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี โดยในปี 2561 ต้นทุนขายนั้นมีอัตราเท่ากับร้อยละ 78 ของราย
ได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 76 เป็นผลมาจากการทำ�รายการส่งเสริมการขายร่วมกับทางผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อกระตุ้นความ
ต้องการจับจ่ายสินค้าในระหว่างปี 2561

ต้นทุนบริการ

ต้นทุนบริการประกอบด้วย ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการล้างอัดภาพ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ต้นทุนค่าซ่อมอุปกรณ์การถ่ายภาพใน
ระหว่างปี 2561 มีต้นทุนบริการเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำ�นวน 8 ล้านบาทเนื่องจาก การจำ�หน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากส่วนของบริษัทย่อย
และจากร้าน Wonder Photo Shop และจากค่าเสื่อมราคาเครื่องล้างอัดภาพที่ได้ลงทุนในระหว่างปี 2560 ซึ่งส่งผลกระทบเต็มปีในปี 2561

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
หน่วย : ร้อยละ

ผลการดำ�เนินงานรวม

2559		

2560		

2561

กำ�ไรขั้นต้นจาการขาย
กำ�ไรขั้นต้นจากการบริการ
กำ�ไรขั้นต้นรวม

26.71
75.49
32.64

24.32
71.93
31.40

22.32
66.79
27.84

อัตรากำ�ไรขั้นต้นโดยรวมของในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำ�รายการส่งเสริมการขายต่างๆร่วมกับทางผู้ผลิตสินค้าและผู้
ให้บริการเครือข่าย อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับอัตราการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบจากการขยายส่วนงานการผลิตภาพพิมพ์จึงมีการลงทุนใน
เครื่องพิมพ์ภาพในช่วงระหว่างปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในการตั้งร้านในศูนย์การค้าชั้นนำ�ของประเทศ ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย
รวมถึงค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม CSR ต่างๆ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บางส่วนจะแปรผันตามรายได้
จากการขาย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายจำ�นวน 692 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวมซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากปีก่อน ทั้งๆที่
ในระหว่างปีอตั ราค่าเช่าร้านและค่าบริการพืน้ ทีม่ อี ตั ราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 5 ก็ตามเนือ่ งจากบริษทั ฯได้ค�ำ นึงถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆและพยายามรักษาระดับการ
ขายให้เติบโตเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้จำ�นวน 230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมซึ่งนับได้ว่าไม่แตกต่างจากปี 2560 มากนัก โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับพนักงานตามการปรับอัตราค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีให้แก่พนักงาน และจากการจ้างที่ปรึกษาในการลงทุนเพิ่มเติมตามแผนการ
ลงทุนของบริษัทฯ
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
เป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนเพื่อทำ�ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มดำ�เนินการสาขา
แรกที่เมืองโฮจิมินท์ ภายใต้ชื่อร้าน BIG Camera by Digiworld Hanoi เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยังอยู่ในช่วงการลงทุน
ระยะแรกทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานค่อนข้างสูง
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกูย้ มื เงินต่างๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น ต้นทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากการที่ในระหว่างปีบริษัทฯได้เพิ่มอัตราการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลต่างชั่วคราวของภาษีเงินได้ทางบัญชีโดยในปีนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงตามกำ�ไร โดยมีอัตราต่อกำ�ไร
ก่อนภาษีที่ร้อยละ 19
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิในปี 2561 จำ�นวน 549 ล้านบาทลดลง จากปี 2560 ร้อยละ 29 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของอัตรากำ�ไรขั้นต้นจากการทำ�รายการส่ง
เสริมการขายต่างๆเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคเพื่อรักษาระดับยอดขาย

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

+26%
2,447

3,091
206
297

7%
10%

3,024
100
264

3%
9%

เงินสด

324

13%

ลูกหนี้

312

13%

1,251

51%

1,952

63%

1,965

65%

157
186
217

6%
8%
9%

129
213
294

4%
7%
9%

131
239
325

4%
8%
11%

สินค้าคงเหลือ

เงินฝากมีภาระค้ำ�ประกัน
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

+26%

1,014

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินไม่มีภาระดอกเบี้ย
ทุนจดทะเบียน

2
153

6%

353

15%

925

38%

2559

-2%
3,024

3,091

เจ้าหนี้การค้า

กำ�ไรสะสม /
และส่วนปรับปรุงอื่น

2561

2560

2,447

42

-2%

41%

1,177

38%

3
107
353

3%
12%

1,451

47%

2560

819

27%

226
85
353

7%
3%
12%

1,541

51%

2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2561 มีจำ�นวน 2,447 ล้านบาท 3,091 ล้านบาท และ 3,024 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศและการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภคจนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจเป็นผลให้ในปัจจุบนั บริษทั ฯ สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอันดับหนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และเนือ่ งจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เป็นการ
ค้าปลีกอุปกรณ์ถา่ ยภาพและโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ มี่ ใี ห้เลือกครบทุกความต้องการของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สินค้าจึงเป็นสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯซึง่ มีถงึ 1,965 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม
• เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือจำ�นวน 100 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีจำ�นวน 206 ล้านบาทเท่ากับ 106 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายชำ�ระค่าสินค้าให้แก่คู่ค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
• ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นประกอบด้วยลูกหนี้จากการขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารเจ้าของเครื่องรูดบัตรเครดิต จำ�นวน
ร้อยละ 18 รายได้สง่ เสริมการขายค้างรับจากทางคูค่ า้ ร้อยละ 76 อีกร้อยละ 6 เป็นค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า และลูกหนีอ้ นื่ ๆ ซึง่ มียอด
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 264 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนประมาณ 33 ล้านบาท โดยส่วนที่ลดลงเป็นรายได้ ส่งเสริม
การขายค้างรับจากทางคู่ค้าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้ลดน้อยลง
• สินค้าคงเหลือ ถือเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือจำ�นวนทั้งหมด 1,965 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจค้าปลีกที่ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการขายในทุกๆ
สาขา โดยเฉลี่ยแล้วในร้านหนึ่งๆ ของบริษัทฯจะมีสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของร้านรวมทั้ง
สถานทีต่ งั้ อีกทัง้ สินค้าทีน่ �ำ ไปตัง้ ขายในแต่ละร้านก็อาจมีประเภททีแ่ ตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลายในแต่ละเขต
และภูมภิ าค โดยรวมสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 7 หรือเป็นจำ�นวน 13 ล้านบาทซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ตามการขยายสาขา
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงราคาขายเฉลีย่ ของสินค้ารุน่ ใหม่ๆทีอ่ อกสูต่ ลาดในระหว่างปี 2561 ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ สินค้าทีท่ างบริษทั ฯ นำ�เข้ามา
ขายเกือบทัง้ หมดเป็นการสัง่ ซือ้ มาจากทางผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจำ�หน่ายชัน้ นำ�ในประเทศซึง่ ได้รบั สิทธิในการขายอย่างถูกต้อง รวมถึง
มีการรับประกันคุณภาพจากทางผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่ายทำ�ให้สินค้าของบริษัทฯได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
• เงินฝากที่มีภาระค้ำ�ประกัน เป็นเงินฝากระยะยาวกับทางสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่นำ�มาใช้หมุนเวียน
ในธุรกิจและการออกหนังสือค้ำ�ประกัน (Bank Guarantee) ต่างๆ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน เนื่องจากมีการดำ�เนินการเพิ่มวงเงินการสั่งซื้อสินค้า
• อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำ�หรับเป็นที่พักให้แก่พนักงานขายจากสาขาต่างๆ ที่หมุนเวียนเข้า
มาอบรมที่สำ�นักงานใหญ่เป็นประจำ�ตลอดทั้งปี เครื่องตกแต่งสำ�นักงานและสาขา ยานพาหนะ เครื่องล้างอัดภาพ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำ�นักงาน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 26 ล้าน
บาทส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของการเปิดสาขาใหม่ในระหว่างปีจำ�นวน 28 สาขา
• สินทรัพย์ อื่นประกอบด้วย สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เงินประกันต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าสถาน
ประกอบการของสาขา ในระหว่างปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งเป็นไปตามการขยายสาขา

หนี้สิน
ณ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 1,131 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 156 ล้านบาท
หนี้สินของบริษัทประกอบด้วย
• เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ โดยร้อยละ 87 ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เป็นหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากการซือ้ สินค้ามาเพือ่ ขายโดยเฉลีย่
แล้วมีระยะเวลาในการจ่ายชำ�ระคืนประมาณ 60-180 วัน ส่วนทีเ่ หลือเป็นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายซึง่ ประกอบไปด้วย ค่าเช่า ค่าบริการ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปีก่อนจากการลดปริมาณการสั่งซื้อในช่วงปลายปี
• หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน โดยเนื่องจาก
ในระหว่างปีมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการค่อนข้างมากกว่าโดยคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน
224 ล้านบาท
• หนี้สินที่ ไม่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย และหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 1,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำ�นวน 90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 จาก
ปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำ�ไรสะสมที่ยังไมได้จัดสรรจำ�นวน 549 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีจากผลกำ�ไรปี 2560 จำ�นวน 459
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกำ�ไรจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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กระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

2560		

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

242.78
(114.82)
(245.54)
(117.58)

2561
250.70
(120.81)
(235.73)
(105.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561
ลดลงจากปีก่อน 106 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในส่วนของสาขาทั้งกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพ และการเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการร่วมค้าที่ประเทศเวียดนาม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินการ
จำ�นวน 251 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจากกำ�ไรที่ลดลงและจากการจ่ายชำ�ระเจ้าหนี้การค้าในระหว่างปี
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
จำ�นวน 121 ล้านบาทในปี 2561 เกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในส่วนของการขยายสาขาและการเข้าร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จำ�นวน 236 ล้านบาททั้งหมดเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้หุ้นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2561

อัตราส่วนสำ�คัญทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS)

%
%
บาท
เท่า
บาท

2559		

2560		

2561

32.64
15.30
0.23
0.91
0.36

31.40
13.46
0.22
0.71
0.51

27.84
9.50
0.16
0.60
0.54

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
โดยรวมในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำ�รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ร่วมกับทางผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรักษา
ระดับอัตราการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
อัตรากำ�ไรสุทธิ
ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำ�นวน 4 basis point เป็นร้อยละ 29 เป็นผลมาจากอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าร้านในศูนย์การค้า
ที่เพิ่มขึ้นตามสัญญา โดยทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้สามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงนโยบายที่จะใช้แหล่งเงินทุนภายในกิจการเป็นหลักในการใช้จ่ายเพื่อลดอัตราการกู้ยืมรวมทั้งเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย โดยร้อยละ 80
ของหนี้สินที่บริษัทมีเป็นหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS)
มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ �ำ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานหะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำ หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำ�คัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำ�นวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีของบริษทั ฯ ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจค้าปลีกของบริษทั ฯทีม่ สี าขาอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้าเพือ่ ตรวจหาความผิดปกติที่
อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในการตรวจสอบการรับรูร้ ายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ฯได้รบั รายได้จากการสนับสนุน
การส่งเสริมการขายจากผู้ขายสินค้าจำ�นวนหลายราย โดยลักษณะของการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากผู้ขายสินค้านั้นมีหลายรูปแบบ ประกอบกับเงื่อนไขในการ
ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการขายและวิธีการคำ�นวณของผู้ขายสินค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะ
ในเวลาการรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายของบริษัทฯโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ
สนับสนุนการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เช่น บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายสินค้าแต่ละราย หนังสือยืนยันยอด
รายได้จากการส่งเสริมการขายระหว่างบริษัทฯและผู้ขายสินค้าแต่ละราย ใบลดหนีท้ ี่ออกโดยผูข้ ายสินค้าแต่ละราย รวมถึงเอกสารการรับเงินสำ�หรับรายได้จากการ
สนับสนุนการส่งเสริมการขายทีบ่ นั ทึกอยูใ่ นรอบระยะเวลาบัญชีทตี่ รวจสอบ และข้าพเจ้าได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการ
ขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 จำ�เป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารค่อนข้างมาก ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษทั ฯส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยี ซึง่ โดยทัว่ ไปจะล้าสมัยเร็วกว่าสินค้าประเภทอืน่ ซึง่ อาจทำ�ให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบ
ถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติ
ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ การลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำ�เสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคง
เหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขาย
สินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน
ประจำ�ปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิด
เผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการ
จัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ
สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญใน งบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้
รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ
เห็นที่เปลี่ยนแปลง ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้

46

• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ทีพ
่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรอง
แก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำ�คัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือ นสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงาน
สอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

ปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
‘
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

100,436,774

206,276,306

86,378,432

200,338,763

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

264,488,515

296,694,547

264,439,565

296,904,930

สินค้าคงเหลือ

9

1,964,822,493

1,951,958,551

1,964,704,444

1,952,250,099

5,278,620

13,972,947

4,653,017

13,600,883

2,335,026,402

2,468,902,351

2,320,175,458

2,463,094,675

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

10

131,175,000

129,175,000

131,175,000

129,175,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

44,999,865

24,999,985

เงินลงทุนในการร่วมค้า

12

14,268,610

-

-

-

อาคารและอุปกรณ์

13

238,782,405

212,621,293

226,319,593

196,743,883

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

14

43,988,785

39,922,364

43,988,785

39,922,364

สิทธิการเช่า

15

70,664,830

77,745,430

70,664,830

77,745,430

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

24

40,231,446

31,466,183

40,231,446

31,466,183

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

16

150,750,476

130,884,699

149,590,093

129,592,952

689,861,552

621,814,969

706,969,612

629,645,797

3,024,887,954

3,090,717,320

3,027,145,070

3,092,740,472

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
‘
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

17

223,688,903

-

223,688,903

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18

819,348,969

1,177,309,319

816,879,627

1,176,210,389

19

730,479

670,590

730,479

670,590

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

41,261,767

77,406,687

41,261,767

77,406,687

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20,914,186

7,672,467

20,833,819

7,665,952

1,105,944,304

1,263,059,063

1,103,394,595

1,261,953,618

19

1,562,282

2,292,761

1,562,282

2,292,761

20

23,041,816

21,355,965

22,750,751

21,135,540

24,604,098

23,648,726

24,313,033

23,428,301

1,130,548,402

1,286,707,789

1,127,707,628

1,285,381,919

352,887,880

352,887,880

352,887,880

352,887,880

35,288,788

35,288,788

35,288,788

35,288,788

1,506,508,331

1,415,832,863

1,511,260,774

1,419,181,885

(345,447)

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,894,339,552

1,804,009,531

1,899,437,442

1,807,358,553

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

3,024,887,954

3,090,717,320

3,027,145,070

3,092,740,472

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,528,878,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

21
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

(จัดประเภทใหม่)

(จัดประเภทใหม่)

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
5,328,484,996

5,179,525,679

5,328,484,996

5,179,525,679

107,883,084

100,133,281

107,836,221

100,119,707

349,639,751

475,854,113

351,074,822

476,343,253

5,786,007,831

5,755,513,073

5,787,396,039

5,755,988,639

4,139,426,401

3,920,076,483

4,139,426,401

3,920,076,483

35,834,842

28,110,667

40,010,928

27,210,577

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

691,947,857

640,879,834

691,683,129

640,812,404

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

230,372,178

203,470,922

228,254,848

201,565,010

5,097,581,278

4,792,537,906

5,099,375,306

4,789,664,474

688,426,553

962,975,167

688,020,733

966,324,165

(1,809,223)

-

-

-

686,617,330

962,975,167

688,020,733

966,324,165

(5,466,778)

(2,165,827)

(5,466,760)

(2,165,803)

681,150,552

960,809,340

682,553,973

964,158,362

(131,720,840)

(186,374,696)

(131,720,840)

(186,374,696)

549,429,712

774,434,644

550,833,133

777,783,666

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น

22

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ

รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

12

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

2561

2560

(จัดประเภทใหม่)

(จัดประเภทใหม่)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
(345,447)

-

-

-

(345,447)

-

-

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

(1,753,130)

-

(1,753,130)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

350,626

-

350,626

-

(1,402,504)

-

(1,402,504)

(345,447)

(1,402,504)

-

(1,402,504)

549,084,265

773,032,140

550,833,133

776,381,162

0.16

0.22

0.16

0.22

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

681,150,552

960,809,340

682,553,973

964,158,362

90,094,737

76,259,072

86,361,534

74,855,340

709,135

42,997

709,135

42,997

32,114,980

(8,243,346)

32,114,980

(8,243,346)

-

(256,167)

-

(256,167)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

3,769,117

-

3,769,117

-

กำ�ไรจากการขายจำ�หน่ายอุปกรณ์

(197,963)

(798,699)

(197,963)

(798,699)

ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์

3,190,385

189,285

3,190,385

189,285

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

1,809,223

-

-

-

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,967,251

2,066,445

1,896,611

1,890,882

170

-

-

-

(2,372,429)

(3,690,548)

(2,346,772)

(3,669,923)

5,466,778

2,165,827

5,466,760

2,165,803

817,701,936

1,028,544,206

813,517,760

1,030,334,534

31,502,474

14,864,996

31,761,247

14,654,613

(44,978,922)

(692,902,564)

(44,569,325)

(693,194,112)

9,154,517

(9,268,422)

8,947,866

(9,093,697)

(19,865,777)

(14,756,610)

(19,997,141)

(14,341,263)

(375,757,754)

154,597,402

(377,128,166)

154,105,972

13,237,103

(28,805,812)

13,163,251

(28,812,327)

430,993,577

452,273,196

425,695,492

453,653,720

รับดอกเบี้ย

2,366,852

3,774,396

2,341,755

3,753,771

จ่ายดอกเบี้ย

(5,288,758)

(2,165,827)

(5,288,740)

(2,165,803)

(177,091,213)

(211,105,159)

(176,631,023)

(211,041,660)

(281,400)

-

(281,400)

-

250,699,058

242,776,606

245,836,084

244,200,028

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(2,000,000)

28,263,847

(2,000,000)

28,263,847

-

-

(19,999,880)

(24,999,985)

เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า

(16,423,280)

-

-

-

ซื้ออุปกรณ์

(92,078,047)

(85,821,109)

(91,759,442)

(76,151,462)

ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(11,503,746)

(13,335,275)

(11,503,746)

(13,335,275)

-

(44,988,847)

-

(44,988,847)

1,197,968

1,055,280

1,197,968

1,055,280

-

-

-

7,969,373

(120,807,105)

(114,826,104)

(124,065,100)

(122,187,069)

2,542,374,303

-

2,542,374,303

-

(2,318,685,400)

-

(2,318,685,400)

-

(670,590)

1,402,878

(670,590)

1,402,878

(458,749,628)

(246,938,973)

(458,749,628)

(246,938,973)

(235,731,315)

(245,536,095)

(235,731,315)

(245,536,095)

(105,839,362)

(117,585,593)

(113,960,331)

(123,523,136)

(170)

-

-

-

(105,839,532)

(117,585,593)

(113,960,331)

(123,523,136)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

206,276,306

323,861,899

200,338,763

323,861,899

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

100,436,774

206,276,306

86,378,432

200,338,763

(16,664,165)

(8,261,341)

(16,664,165)

(7,661,341)

(955,219)

-

(955,219)

-

17,619,384

8,261,341

17,619,384

7,661,341

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
บันทึกรายการซื้ออุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

จัดสรรแล้ว

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ
ของการร่วมค้า

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

352,887,880

35,288,788

889,822,239

-

-

1,277,998,907

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

774,434,644

-

-

774,434,644

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

(1,402,504)

-

-

(1,402,504)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

773,032,140

-

-

773,032,140

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

-

-

(247,021,516)

-

-

(247,021,516)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

352,887,880

35,288,788

1,415,832,863

-

-

1,804,009,531

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

352,887,880

35,288,788

1,415,832,863

-

-

1,804,009,531

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

549,429,712

-

-

549,429,712

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

(345,447)

(345,447)

(345,447)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

549,429,712

(345,447)

(345,447)

549,084,265

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

-

-

(458,754,244)

-

-

(458,754,244)

352,887,880

35,288,788

1,506,508,331

(345,447)

(345,447)

1,894,339,552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

จัดสรรแล้ว

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

352,887,880

35,288,788

889,822,239

1,277,998,907

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

777,783,666

777,783,666

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

(1,402,504)

(1,402,504)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

776,381,162

776,381,162

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

-

-

(247,021,516)

(247,021,516)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

352,887,880

35,288,788

1,419,181,885

1,807,358,553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

352,887,880

35,288,788

1,419,181,885

1,807,358,553

กำ�ไรสำ�หรับปี

-

-

550,833,133

550,833,133

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

-

-

-

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

-

550,833,133

550,833,133

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

-

-

(458,754,244)

(458,754,244)

352,887,880

35,288,788

1,511,260,774

1,899,437,442

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
คือ การจำ�หน่ายกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ให้บริการ
ล้างอัดรูปถ่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นต้น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160 บริษัทฯ มีสำ�นักงานสาขามากกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
1.2 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด
เพือ่ รองรับแผนการขยายการลงทุนของบริษทั ฯในอนาคต โดยมีทนุ จดทะเบียนจำ�นวน 50 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) โดย
บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัดได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า Big Digiworld Company Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 23,000 ล้านดองเวียดนาม โดยบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัดมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ทั้งนี้ธุรกิจหลัก
ของกิจการร่วมค้าคือ การจำ�หน่ายกล้องถ่ายรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
ตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทย
เป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทำ�ขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”) และบริษทั
ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังนี้
ชื่อบริษัท

		

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

จัดตั้งขึ้นในประเทศ
2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจด้านการพิมพ์ภาพ

ไทย

100

100

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด

ธุรกิจลงทุน

ไทย

100

-

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ กิ จ การที่
เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำ�นาจ ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 บริษัทฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3.มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
			
ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2560) จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ข.มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
			
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2561) และฉบับใหม่จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
			
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ		
สำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)			
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)			
เรื่อง รายได้
		
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)		
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
		
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ�หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำ�หรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำ�กับ
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำ�นวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้าและกำ�หนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขั้นตอน
		 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่เริ่มนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติ
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
		 ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
		
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
		
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
		
ฉบับที่ 19 การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำ�นวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
		 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำ�มาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
		
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จาก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ สำ�หรับสินค้าที่ได้สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้วรายได้จากการสนับสนุนการ
ส่งเสริมการขาย
		
รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
รายได้ค่าบริการ
		
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
		
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุน
โดยฃประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
		
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
4.5 เงินลงทุน
		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
4.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
		
• อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
20 ปี
		
• เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในงานบริการด้านภาพถ่าย 3 และ 5 ปี
		
• เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน		
5 ปี
		
• ยานพาหนะ				
5 ปี
		
• คอมพิวเตอร์				
3 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวนผลการดำ�เนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
		
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
		
บริษัทฯตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี และจะประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัด
จำ�หน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.8 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำ�หน่าย
		
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่าคำ�นวณ
จากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าค่าตัดจำ�หน่ายจะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หรือถูกบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
		
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง
ทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำ�คัญและกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอำ�นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
			
		
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่า
		
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
		
บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆของ
แต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
		
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่าหรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอืน่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		
โครงการสมทบเงิน
		
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เงิน
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั้ จำ�นวนในกำ�ไรหรือขาดทุนทันทีทมี่ กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมือ่ กิจการรับรูต้ น้ ทุนการ
ปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.14 ประมาณการหนี้สิน
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
		
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
		
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูก
หนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
สินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
สินค้านั้น และค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการ
นี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ
ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
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6.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกำ�หนดราคา

2561

2560

2561

2560

ค่าจ้างผลิต

-

-

14,396

4,160

ราคาตามสัญญา

ค่าเช่ารับ

-

-

750

313

ราคาตามสัญญา

ค่าบริหารจัดการรับ

-

-

727

210

ราคาตามสัญญา

4,825

4,825

4,825

4,825

ราคาตามสัญญา

3,892

3,892

3,892

3,892

ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น และกรรมการ
ค่าเช่าจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

-

5

-

-

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย

-

-

133

350

รวม

-

5

133

350

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

921

921

921

921

ผู้ถือหุ้น และกรรมการ

685

685

685

685

1,606

1,606

1,606

1,606

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย

-

-

1,303

2,194

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

-

603

-

603

รวม

-

603

1,303

2,797

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 8)

เงินมัดจำ�จ่ายให้กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 18)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561

2560

44,100

50,887

1,233

891

45,333

51,778

7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี)
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

เงินสด

13,295

9,490

13,295

9,490

เงินฝากออมทรัพย์

84,544

194,968

71,158

189,117

2,598

1,818

1,925

1,732

100,437

206,276

86,378

200,339

เงินฝากกระแสรายวัน
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

16,006

13,325

16,006

13,325

30,531

31,030

30,531

31,030

3 - 6 เดือน

250

-

250

-

6 - 12 เดือน

22

47

22

47

มากกว่า 12 เดือน

54

163

54

163

46,863

44,565

46,863

44,565

(54)

(165)

(54)

(165)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

46,809

44,400

46,809

44,400

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

-

5

-

-

46,809

44,405

46,809

44,400

-

-

133

350

820

385

820

385

3,211

2,767

3,059

2,662

202,219

244,896

202,219

244,896

51

45

50

45

12,199

4,197

12,170

4,167

218,500

252,290

218,451

252,505

(820)

-

(820)

-

รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ

217,680

252,290

217,631

252,505

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น, สุทธิ

264,489

296,695

264,440

296,905

ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน

รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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9. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั

ราคาทุน
2561

2560

(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560

2561

2561

สินค้าสำ�เร็จรูป
วัสดุใช้ ในการผลิตภาพพิมพ์

2,090,793 2,045,917
308
206

(126,279)
-

(94,164) 1,964,514 1,951,753
308
206

รวม

2,091,101 2,046,123

(126,279)

(94,164) 1,964,822 1,951,959

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั

ราคาทุน
2561
สินค้าสำ�เร็จรูป

2560

2561

2,090,983 2,046,414

(126,279)

2560

2560

(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561

2560

(94,164) 1,964,704 1,952,250

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำ�นวน 56 ล้านบาท (2560: 31 ล้านบาท)
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวน 24 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท) โดยนำ�ไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำ�ซึ่งบริษัทฯได้นำ�ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
บริษัท
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำ�กัด
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

2560

2561

(พันบาท)

(ร้อยละ)

2560

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

25,000
20,000

25,000
-

100
100

100
-

25,000
20,000

25,000
-

45,000

25,000

2561

2561

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2561

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

Big Digiworld Co., Ltd.

จำ�หน่ายกล้องถ่ายรูป ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2560

2561

2560

50

-

16,423

-

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
14,269

-

12.2 ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ
ในระหว่างปี

การร่วมค้า

2561

2560

2561

2560

2561

2560

Big Digiworld Co., Ltd.

(1,809)

-

(345)

-

-

-

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำ�คัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

สรุปรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Big Digiworld Co., Ltd.
2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในการร่วมค้า

26,952
4,102
(2,517)
28,537
50
14,269

Big Digiworld Co., Ltd.

2560
-

(หน่วย : พันบาท)

รายได้
ขาดทุน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2561

2560

2,394
(3,618)
(691)
(4,309)

-

-
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13. อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใช้ใน
งานบริการด้าน
ภาพถ่าย

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

3,895

121,664

340,170

39,920

55,272

708

561,629

ซื้อเพิ่ม

-

14,746

8,133

1,701

10,125

59,377

94,082

จำ�หน่าย

-

(164)

(476)

(2,275)

(707)

-

(3,622)

ตัดจำ�หน่าย

-

(4)

(2,638)

-

(12)

-

(2,654)

โอนเข้า (ออก)

-

4,788

53,837

-

-

(58,625)

-

3,895

141,030

399,026

39,346

64,678

1,460

649,435

ซื้อเพิ่ม

-

26,690

8,308

9,239

10,580

53,925

108,742

จำ�หน่าย

-

(669)

-

(4,083)

-

-

(4,752)

ตัดจำ�หน่าย

-

(3,067)

(12,480)

-

(3,076)

-

(18,623)

โอนเข้า (ออก)

-

-

53,385

-

-

(53,385)

-

3,895

163,984

448,239

44,502

72,182

2,000

734,802

1,565

100,590

221,193

19,254

33,014

-

375,616

199

7,282

46,276

4,244

9,027

-

67,028

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย

-

(147)

(463)

(2,119)

(636)

-

(3,365)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย

-

(4)

(2,449)

-

(12)

-

(2,465)

1,764

107,721

264,557

21,379

41,393

-

436,814

198

12,002

50,401

4,416

11,374

-

78,391

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย

-

(669)

-

(3,083)

-

-

(3,752)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย

-

(3,047)

(9,390)

-

(2,996)

-

(15,433)

1,962

116,007

305,568

22,712

49,771

-

496,020

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

-

256

-

-

-

256

บันทึกลดลงระหว่างปี

-

-

(256)

-

-

-

(256)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,131

33,309

134,469

17,967

23,285

1,460

212,621

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,933

47,977

142,671

21,790

22,411

2,000

238,782

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ยานพาหนะ

คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2560 (จำ�นวน 7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2561 (จำ�นวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
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67,028
78,391

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใช้ใน
งานบริการด้าน
ภาพถ่าย

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

3,895

121,664

340,170

39,920

55,272

708

561,629

ซื้อเพิ่ม

-

8,112

8,096

1,701

9,403

56,500

83,812

จำ�หน่าย

-

(164)

(476)

(2,275)

(707)

-

(3,622)

ตัดจำ�หน่าย

-

(4)

(2,638)

-

(12)

-

(2,654)

ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

-

(19,829)

(199)

-

(557)

(1,911)

(22,496)

โอนเข้า (ออก)

-

-

53,837

-

-

(53,837)

-

3,895

109,779

398,790

39,346

63,399

1,460

616,669

ซื้อเพิ่ม

-

26,690

8,240

9,239

10,330

53,925

108,424

จำ�หน่าย

-

(669)

-

(4,083)

-

-

(4,752)

ตัดจำ�หน่าย

-

(3,067)

(12,480)

-

(3,076)

-

(18,623)

โอนเข้า (ออก)

-

-

53,385

-

-

(53,385)

-

3,895

132,733

447,935

44,502

70,653

2,000

701,718

1,565

100,590

221,193

19,254

33,014

-

375,616

199

5,959

46,263

4,244

8,959

-

65,624

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย

-

(147)

(463)

(2,119)

(636)

-

(3,365)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย

-

(4)

(2,449)

-

(12)

-

(2,465)

ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

-

(15,005)

(161)

-

(319)

-

(15,485)

1,764

91,393

264,383

21,379

41,006

-

419,925

198

8,642

50,372

4,416

11,030

-

74,658

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย

-

(669)

-

(3,083)

-

-

(3,752)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย

-

(3,047)

(9,390)

-

(2,996)

-

(15,433)

1,962

96,319

305,365

22,712

49,040

-

475,398

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

-

256

-

-

-

256

บันทึกลดลงระหว่างปี

-

-

(256)

-

-

-

(256)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,131

18,386

134,407

17,967

22,393

1,460

196,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,933

36,414

142,570

21,790

21,613

2,000

226,320

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2560 (จำ�นวน 6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2561 (จำ�นวน 9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

65,624
74,658

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ซงึ่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำ�นวน
เงิน 3 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอปุ กรณ์จ�ำ นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท (2560: 295 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 335 ล้านบาท 2560: 280 ล้านบาท)
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14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(หน่วย : พันบาท)

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ค่าสิทธิในการบริหาร
ร้านและจำ�หน่ายสินค้า
และให้บริการ

รวม

56,972
(15,709)
(3,769)
37,494

8,883
(2,388)
6,495

65,855
(18,097)
(3,769)
43,989

47,196
(12,445)
34,751

6,200
(1,029)
5,171

53,396
(13,474)
39,922

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

2561

2560

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

30,579
13,335
(3,992)
39,922

(หน่วย : พันบาท)

15. สิทธิการเช่า
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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2561

2560

91,037
(20,372)
70,665

91,037
(13,292)
77,745

(หน่วย : พันบาท)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าสำ�หรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

2561

2560

77,745
(7,080)
70,665

37,996
44,989
(5,240)
77,745

(หน่วย : พันบาท)

16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

148,221

128,855

148,221

128,855

อื่นๆ

2,529

2,030

1,369

738

รวม

150,750

130,885

149,590

129,593

เงินประกันการเช่าร้านและเงินประกันอื่น

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.02 ถึงร้อยละ 2.35 ต่อปี และค้ำ�ประกัน
โดยเงินฝากประจำ�ของบริษัทฯ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในเดือนมกราคม 2561 จำ�นวน 203 ล้านบาท และมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม
จำ�นวน 21 ล้านบาท

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

-

-

1,303

2,194

711,805

1,067,937

711,273

1,067,799

-

603

-

603

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

33,455

31,010

33,204

30,339

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

60,672

61,742

57,683

59,260

อื่นๆ

13,417

16,017

13,417

16,015

รวม

819,349

1,177,309

816,880

1,176,210

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2,626

3,524

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย

(333)

(561)

2,293

2,963

(731)

(670)

1,562

2,293

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิจากส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการ โดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

898

1,728

2,626

(167)

(166)

(333)

731

1,562

2,293

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
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ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

898

2,626

3,524

(228)

(333)

(561)

670

2,293

2,963

20. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

21,356

17,536

21,136

17,536

1,568

1,520

1,502

1,480

399

418

394

412

-

129

-

-

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์

-

(1,955)

-

(1,955)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

-

1,682

-

1,682

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

-

2,026

-

2,026

(281)

-

(281)

-

-

-

-

(45)

23,042

21,356

22,751

21,136

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำ�นวนประมาณ 1 ล้านบาท (2560: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 6 ปี และ 11 ปี
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี) (2560: 6 ปี และ11 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

1.93 , 2.47
6
0 - 37

1.93 , 2.47
6
0 - 37

1.93
6
0 - 37

1.93
6
0 - 37

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ �ำ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปได้ดังนี้
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(842)
1,219
(946)

979
(1,082)
749

(815)
1,187
(915)

949
(1,054)
727
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31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลงร้อยละ 1

(654)
764
(737)

(หน่วย: พันบาท)

766
(664)
606

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(632)
738
(712)

ลดลงร้อยละ 1

741
(643)
588

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำ�หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างซึ่งทำ�งานติดต่อ
กันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ ไขโครงการสำ�หรับโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:
4 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนของงวด
ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

21. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. รายได้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
อื่นๆ
รวม

72

314,198
35,442
349,640

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

449,817
26,037
475,854

314,198
36,877
351,075

(จัดประเภทใหม่)

2560

(จัดประเภทใหม่)

449,817
26,526
476,343

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

(44,569)

(692,696)

(44,569)

(692,696)

4,496,789

4,848,737

4,496,789

4,848,737

11,177

8,844

8,309

8,179

253,323

237,938

248,653

235,413

90,095

76,259

86,362

74,855

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

164,060

168,912

163,795

168,844

ค่าเช่าสถานประกอบการและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

320,021

280,638

320,021

280,638

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายและค่าที่ปรึกษา

1,618

641

1,618

641

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

5,467

2,166

5,467

2,166

32,115

(8,244)

32,115

(8,244)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

(จัดประเภทใหม่)

2560

(จัดประเภทใหม่)

24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

140,486

2560
189,445

(8,765)

(3,070)

131,721

186,375

73

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

681,151
20%
136,230
60

960,809
20%
192,162
806

628,554
20%
136,511
-

964,158
20%
192,832
-

(6)
362

-

-

-

1,035
(7,048)
1,088
(4,925)
131,721

372
(7,263)
298
(6,593)
186,375

1,035
(6,912)
1,087
(4,790)
131,721

372
(7,127)
298
(6,457)
186,375

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

25,256

18,833

ส่วนลดรับจากผู้ขายสินค้า

10,425

8,406

4,550

4,227

40,231

31,466

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวน 4 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)
ทีบ่ ริษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนทีจ่ ะนำ�ผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุน
ทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ได้
รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566

74

2561

2560

3,326

3,356

536

-

3,862

3,356

25. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทัง้ นีผ้ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือจำ�หน่ายกล้องถ่ายรูปและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่าย
ภาพ ทั้งนี้ส่วนงานการให้บริการด้านภาพถ่าย การจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และการผลิตภาพพิมพ์มีจำ�นวนไม่สาระสำ�คัญ และบริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

27. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวน 3.5 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 3.4 ล้าน
บาท 2560: 3.0 ล้านบาท)

28. เงินปันผล
เงินปันผล			

อนุมัติโดย			
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เงินปันผลประจำ�ปี 2560
รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2561
เงินปันผลประจำ�ปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

รวมเงินปันผลสำ�หรับปี 2560

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

458.8

0.13

458.8

0.13

247.0

0.07

247.0

0.07

(ล้านบาท)

(บาท)

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวนเงิน 5 ล้านบาท (2560: 16 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการ
บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน พื้นที่ร้านค้าในอาคารและบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 10 ปี 15 ปีและ 20 ปี
บริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2561

2560

258
218
12

205
178
16

29.3 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำ�นวนเงิน 117 ล้านบาท (2560 : 92
ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมาก
ราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนี้
สินตามสัญเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้
สินทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำ�หนด หรือ วันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินาางการเงิ

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

84
84

16
264
280

100
264
131
495

0.1 - 1.0
0.7 - 1.7

224
1
225

1
1

-

819
819

224
819
2
1,045

1.9 - 2.4
8.5 - 8.7

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

195
195

11
297
308

206
297
129
632

0.1 - 1.0
0.7 - 1.7

1
1

2
2

-

1,177
1,177

1,177
3
1,180

8.5 - 8.7

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : 1ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)

-

71
71

15
264
279

86
264
131
481

0.1 - 1.0
0.7 - 1.7

224
1
225

1
1

-

817
817

224
817
2
1,043

1.9 - 2.4
8.5 - 8.7

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

131
131

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

(ร้อยละต่อปี)

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

129
129

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

(ร้อยละต่อปี)

131
131

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

129
129

-

189
189

11
297
308

200
297
129
626

0.1 - 1.0
0.7 - 1.7

1
1

2
2

-

1,176
1,176

1,176
3
1,179

8.5 - 8.7
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเสริม
สร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2560: 0.71:1) และเฉพาะบริษทั มีอตั ราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.59:1 (2560: 0.71:1)

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำ�ไรขาดทุนที่แสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปีปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ตามที่จัดประเภทใหม่

รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย

475,854
3,920,076
640,879

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่เคยรายงานไว้

ตามที่จัดประเภทใหม่

763,443
4,147,797
700,748

476,343
3,920,076
640,812

ตามที่เคยรายงานไว้

763,932
4,147,797
700,681

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำ�ปีจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.08 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 282 ล้านบาท
ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
		 คณะกรรมการ บริษทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้ความสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
จัดทำ�ขึ้นตามมารตราฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
		 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
		 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเป็นทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่
		
ดร.สุวิทย์ ธนียวัน 			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
นางหฤทัย สุขยิ่ง			
กรรมการตรวจสอบ
		
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหาร โดยแผนกต่างๆ
ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยในระหว่างปี 2561 ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมดยไม่มีผู้บริหาร
เข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำ�คัญๆ ในการจัดทำ�งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกต
ที่ตรวจพบตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
การสอบทานงบการเงินประจำ�ปีและงบการเงินรายไตรมาสประจำ�ปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนได้หารือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ การ
ประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้จัดทำ�งบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญใน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน
การสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่ได้พิจารณานั้นเป็นไปตามธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สม
เหตุสมผล ดังเช่นที่ทำ�กับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามรายงานของฝ่ายตรวจ
สอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึง่ ครอบคลุมด้านการบัญชีและการเงิน การปฏิบตั งิ าน การติดตามผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พบ
ว่าการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบงานสำ�คัญมีความเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่
แล้วเสร็จตามกำ�หนดหรือมีความคืบหน้าอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการ
ควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะทำ�งานบริหารความ
เสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ ดำ�เนินงานด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก มีการจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามระบบงานทีก่ �ำ หนดไว้ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดย
เฉพาะในเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล
อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบหรือการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในปี 2561
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562 และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
มีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามระบบการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(ดร.สุวิทย์ ธนียวัน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 62 ปี)

ตำ�แหน่ง
• ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เม.ย.2557
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นคู่สมรสของนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
• เป็นบิดาของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
และนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
ผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร DCP 190/2014
หลักสูตร DAP 118/2015
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• 31.61
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 3 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา		
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ			
บจก. เธียรกาญจนวงศ์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ			
บจก. แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม
2540 - 2558 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2544 - 2558 กรรมการ			
บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001)

นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 59 ปี)
ตำ�แหน่ง
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เม.ย.2557
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นคู่สมรสของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
• เป็นมารดาของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
และนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DAP 147/2018
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• 9.11
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 3 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง		
บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ			
บจก. บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ			
บจก. เธียรกาญจนวงศ์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2554-ปัจจุบัน กรรมการ			
บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์
2540 - 2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2544 - 2558 กรรมการ			
บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001)
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นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 36 ปี)

ตำ�แหน่ง
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 พ.ย. 2561
• กรรมการผู้จัดการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
• เป็นพี่ชายของนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DAP 111/2014
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• 10.53
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
บจก. บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
บจก. อิมเมจ โซลูชั่นพลัส
2557 - 2558
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
บจก. บิ๊ก คาเมร่า

นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย (อายุ 36 ปี)

ตำ�แหน่ง
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เม.ย.2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Canberra, Australia
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DAP 111/2014
หลักสูตร DCP 245/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง				
บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ				
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
2553 - ปัจจุบัน
หุ้นส่วน				
หจก. โชคดี 999
2557 - 2558
กรรมการ				
บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2555 - 2559
Loan Compliance & Project Financing Manager
บจก. ซอนนีดิกซ์ โซล่าร์ 		
						
(ประเทศไทย)
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ดร.สุวิทย์ ธนียวัน (อายุ 64 ปี)
ตำ�แหน่ง
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มิ.ย. 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DCP 24/2002 หลักสูตร DCP 244/2017 หลักสูตร BNCP 1/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 2 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
กรรมการ			
ปัจจุบัน
กรรมการ			
2557 - 2557 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ (อายุ 44 ปี)

บริษัท
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์
บจก. อีโอ โซลูชั่นน
บจก. โตโยตรอน แอ็ซเซมบลิ
บจก. บิ๊ก คาเมร่า

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มิ.ย. 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA.
• ปริญญาโท Statistics Washington State University, USA.
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DAP 113/2014 หลักสูตร FSD 31/2016 หลักสูตร DCP 239/2017 หลักสูตร AACP 25/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ			
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์		
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2552 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2553 - 2558 รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
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นางหฤทัย สุขยิ่ง (อายุ 60 ปี)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 มิ.ย. 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร DAP 113/2014 หลักสูตร ITG 2/2016 หลักสูตร DCP 239/2017 หลักสูตร DDP2017
หลักสูตร AACP 25/2017 หลักสูตร BNCP 2/2017 หลักสูตร HRP 15/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 1 แห่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ		
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2547-2559		
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกำ�กับ		
บมจ. ธนาคารทหารไทย
		
การปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2
2557-2557		
กรรมการตรวจสอบ		
บจก. บิ๊ก คาเมร่า

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 34 ปี)
ตำ�แหน่ง
• เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ก.พ.2558
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นบุตรของนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
• เป็นน้องสาวของนายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน )มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
หลักสูตร CSP 62/2015 หลักสูตร ACPG 38/2017 หลักสูตร DAP 147/2018
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• 2.48
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท		
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ			
บจก. มีฟาร์มสุข
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ			
บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์
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นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล (อายุ 36 ปี)

ตำ�แหน่ง
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ก.ค.2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Financial Engineering Marladalen University, Sweden
• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ไม่มี
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่มิ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
• 2 แห่ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา			
ตำ�แหน่ง			
บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ			
บจก. ฌุฏิมา คอนซัลติ้ง
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ			
บจก. วีพี กู้ดส์
2556 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน		
บจก. บิ๊ก คาเมร่า
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สาขาบิ๊ก คาเมรา

ร้าน Big Camera

บิ๊กซีเชียงใหม่ 2

10

บิ๊กซีเพชรเกษม

11

3

โรบินสันราชบุรี

12

4

บิ๊กซีรังสิต

13

บิ๊กซีระยอง

14

บิ๊กซีพระราม2

บิ๊กซีพิษณุโลก

15

บิ๊กซีสุวินทวงศ์

บิ๊กซีเชียงราย

16

พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

8

บิ๊กซีพระราม4

17

โลตัสพิษณุโลก

9

บิ๊กซีลพบุรี

18

1
2

5
6
7

94 หมู่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์219 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 2 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ปาง
ตำ�บลหนองป่าครั่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
29/1 หมู่ 11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์103 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 		
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
265 ห้องเลขที่ บีเอฟ44,45,46 ชั้นบีเอฟ อาคารห้างสรรพ		
สินค้าโรบินสัน สาขาราชบุรี ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

94 ห้องเลขที่ จีซีอาร์121 ชั้นจีไอเอ็นอาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บล ประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
15/11ห้องเลขที่ จีซีอาร์104/2 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลเชิงเนิน
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
939 ห้องเลขที่2ซีอาร์201 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1
ถนนพิชัยสงคราม ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
184 หมู่ที่ 25 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์225 ชั้น2 ถนนสายเอเซีย1
ตำ�บลรอบเวียง อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
2929 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาพระราม 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

2 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์011,012 ชั้นที่2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี ถนนพหลโยธิน ตำ�บลท่าศาลา
อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

2,252-252/1 ห้องเลขที่ 319 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
แอร์พอร์ต พลาซา ถนนมหิดล ตำ�บลหายยา อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

บิ๊กซีเพชรบุรี

130 ชั้น2 ห้องเลขที่ 2 บีบี005 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำ�บลต้นมะม่วง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 76000

บิ๊กซีนครปฐม

754 ชั้น2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขานครปฐม ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจรเข้ อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

บิ๊กซีสมุทรปราการ

498/1 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์211-212 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เตอร์
สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
56 หมู่ 6 ห้องเลขที่ จีซีอาร์140 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาธนบุรี-ปากท่อ ถนนธนบุรี-ปากท่อ(พระราม2) แขวงแสมดำ�
กรุงเทพมหานคร 10150

123 หมู่ 16 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์234 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาสุวินทวงศ์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
152/1 ห้องเลขที่ 216 ชั้น1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน
ตำ�บลช้างคลาน อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

909 หมู่ 10 อาคารเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำ�บลอรัญญิก อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

ตึกคอมศรีราชา

135/99 ชั้น1 ห้องเลขที่ 1อาร์18-19 ศูนย์การค้า ตึกคอม ศรีราชา
ถนนสุขุมวิท ตำ�บลศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
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19
20
21
22
23
24
25

เชียร์-รังสิต

99 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ จีเอ็น020 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

บิ๊กซีพัทยาใต้

565/41 หมู่ที่ 10 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาใต้
ถนนสุขุมวิท ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

ตึกคอมพัทยา

8 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่ 2 อาร์10 ศูนย์การค้า ตึกคอม พัทยา ถนนพัทยาใต้
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

35
36
37

โลตัสขอนแก่น

356 หมู่ที่ 3 อาคารเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

38

ตึกคอมขอนแก่น

250/1 ห้องเลขที่ 3อาร์145-146 ชั้นที่3 ศูนย์การค้า ตึกคอม โฆษะ
ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

39

บิ๊กซีราชบุรี

534 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์108 ชั้นที่จี-ไอเอ็น ตำ�บลโคกหม้อ
อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โลตัสพัทยาใต้

408/2 หมู่ที่ 12 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

40
41

26

เซ็นทรัลพระราม3

27

เซ็นทรัลพระราม2

28

โลตัสลพบุรี

29

โลตัสคลอง7

44

บิ๊กซีลำ�พูน

45

30
31
32
33
34
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79 ห้องเลขที่ 319/1 ชั้น3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
รัชดา-พระราม3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
160 ห้องเลขที่ 210 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม2
ถนนพระรามที่2 แขวงแสมคำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

42
43

111 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขาลพบุรี อินน์ พลาซ่า
ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

41/12 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
ตำ�บลลำ�ผักกูด อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
200 หมู่ที่4 ห้องเลขที่จีซีอาร์1123 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำ�พูน ตำ�บลบ้านกลาง อำ�เภอเมืองลำ�พูน
จังหวัดลำ�พูน 51000

บิ๊กซีเชียงใหม่

2 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่2ซีอาร์003 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาเชียงใหม่ ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

46
47

โลตัสสัตหีบ

179 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสัตหีบ ถนนสุขุมวิท ตำ�บลสัตหีบ
อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

48

เจียง-ฟิวเจอร์พลาซ่า หนองคาย

304 ห้องเลขที่บี-22 ห้างสรรพสินค้าเจียง-ฟิวเจอร์ พลาซ่า
หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลโพธิ์ชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000

49

แปซิฟิคพาร์ค-ศรีราชา

90 ห้องเลขที่ ที-306 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

50

เดอะมอลล์โคราช

1242/2 ห้องเลขที่ 3เอส-22 เอ,บี ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
สาขานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โลตัสกระบี่

191 หมู่ที่ 12 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขากระบี่ ตำ�บลกระบี่น้อย
อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

บิ๊กซีชลบุรี

49/1 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี ตำ�บลห้วยกะปิ อำ�เภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130

บิ๊กซีหางดง

433/4 หมู่ที่7 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์210 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง ตำ�บลแม่เหียะ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

บิ๊กซีบุรีรัมย์

150 หมู่ที่7 ห้องเลขที่ จีซีอาร์118 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ ตำ�บลอีสาณ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โลตัสศรีมหาโพธิ

228 หมู่ที่ 10 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาศรีมหาโพธิ ตำ�บลท่าตูม
อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

บิ๊กซีสุขสวัสดิ์

94 หมู่ที่18 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขสวัสดิ์ ตำ�บลบางพึ่ง อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ10130

โลตัสสามชุก

820 หมู่ที่2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า สาขาสามชุก
ตำ�บลสามชุก อำ�เภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

บิ๊กซีอุบลราชธานี

92 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์108/2 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี4 ถนนธรรมวิถี ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เซ็นทรัลภูเก็ต

74,75 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ห้องเลขที่ ไอที-08เอ
ชั้น2ไอที หมู่ที่5 ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โลตัสปากช่อง

289 หมู่ที่18 ห้องเลขที่ บี114 ชั้นจี อาคารเทสโก้โลตัสคุ้มค่า
สาขาปากช่อง ตำ�บลปากช่อง อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โลตัสกำ�แพงแสน

9/2 หมู่ที่7 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คุ้มค่าสาขากำ�แพงแสน
ตำ�บลทุ่งกระพังโหม อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โลตัสศาลายา

99/14 หมู่ที่1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ตำ�บลบางเตย
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โรบินสันจันทบุรี

22/107 หมู่ที่7 ห้องเลขที่บีเอฟ-บี01/2 ชั้นบี ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน
สาขาจันทบุรี ตำ�บลจันทนิมิต อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

บิ๊กซีอยุธยา

80 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์204 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอยุธยา ตำ�บลบ้านกรด อำ�เภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บิ๊กซีรัชดาภิเษก

125 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์205 ชั้นที่ 2-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
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อยุธยาพาร์ค 2

126 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ จีพี25-26 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

แหลมทองระยอง

554 ห้องเลขที่ เอฟเอส2-020 ชั้น 2 อาคารแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า
ระยอง ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000
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67
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มาบุญครอง2

444 ห้องเลขที่ พีแอลเอ 05 บี013000 ชั้น 5 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โลตัสบางกะปิ

69

3109 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โลตัสเพชรบูรณ์

70

บิ๊กซีบางนา

71

929 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาเพชรบูรณ์
ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700
111 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์206/1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

บิ๊กซีขอนแก่น

290/1 หมู่ที่ 17 ห้องเลขที่ จีซีอาร์110/1 ชั้นจีไอเอ็น อาคารศูนย์การค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

บิ๊กซีอุดรธานี

415 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชั้น จี-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้าบิ๊ก
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

บิ๊กซีชัยภูมิ

99 หมู่ที่ 1ห้องเลขที่ จีซีอาร์112 ชั้น จี-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ ตำ�บลบุ่งคล้า อำ�เภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000

บิ๊กซีบ้านโป่ง

58 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์119 ชั้นที่ จี-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง ตำ�บลหนองอ้อ อำ�เภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

บิ๊กซีกระบี่

349 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์203 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่ ตำ�บลกระบี่น้อย อำ�เภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

อิมพีเรียลบางพลี
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201/ข หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 12 อาคารศูนย์การค้าเยส บางพลี
ตำ�บางเสาธง กิ่งอำ�เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บิ๊กซีสุโขทัย

68 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
ตำ�บลบ้านกล้วย อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

เดอะมอลล์บางแค

275 ห้องเลขที่ จีแอส-แอล3เอ หมู่ที่ 1 ชั้น จี
อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

บิ๊กซีเพชรบูรณ์

939 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบูรณ์ ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
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โลตัสระนอง

25/15 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ตำ�บลบางริ้น
อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

บิ๊กซีอ้อมใหญ่

17/17 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์213 ชั้นที่ 2 อาคารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาอ้อมใหญ่ อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

บิ๊กซีรังสิตคลองหก

158/17 หมู่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขารังสิตคลอง 6 ตำ�บลรังสิต อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

บิ๊กซีสระแก้ว

352 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำ�บลสระแก้ว อำ�เภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000

บิ๊กซียโสธร

323 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ตำ�บลสำ�ราญ อำ�เภอเมืองยโสธร 35000

โลตัสจันทบุรี

25/4 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี ถนนพระยาตรัง
ตำ�บลวัดใหม่ อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โลตัสอยุธยา

126/1 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาอยุธยา
ถนนสายเอเชีย ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

บิ๊กซีฉะเชิงเทรา

28/73 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชั้นที่ จี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาฉะเชิงเทรา ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ไอทีเจียงหนองคาย

305 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่ ไอ-11 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเจียงรีเทลแอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์จำ�กัด ถนนมิตรภาพ ตำ�บลโพธิ์ชัย อำ�เภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

เดอะมอลล์บางกะปิ

3522 ห้องเลขที่ จีเอส-ซี19 ชั้นจี อาคารห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์
สาขาบางกะปิ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

บิ๊กซีมหาสารคาม

238/1 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่จีซีอาร์104/1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคราม ตำ�บลเกิ้ง อำ�เภอเมืองมหาสารคราม
จังหวัดมหาสารคราม 44000

เซ็นทรัลบางนา

587 ,589 หมู่ที่ 12 ห้องเลขที่ 521/2 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

บิ๊กซีสกลนคร

1594/16 ห้องเลขที่จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ถนนรอบเมือง ตำ�บลธาตุเชิงชุม
อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

บิ๊กซีภูเก็ต

72 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์128-129 ชั้น จีอาคารศูนย์กรค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

99/9 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 434 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา
แจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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ฮาเบอร์มอลล์
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เซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช
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4/222 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่3259,3260 ชั้นที่ 3อาคารศูนย์การค้า
ฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำ�บลทุ่งสุขลา อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
333/99 หมู่ที่ 9 ห้องเลขที่ 303/5 ชั้นที่ 3อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พัทยาบีช ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

94 ห้องเลขที่ 3ไอทีเอส066,069 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
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บิ๊กซีสระบุรี

57/5 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระบุรี ห้องเลขที่
จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำ�บลปากเพียว อำ�เภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

สุขอนันต์ปาร์ค

179/5 อาคารศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค ห้องเลขที่ พีแซด 22-016
ชั้นที่ 2 ถนนสุดบรรทัด ตำ�บลปากเพียว อำ�เภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000

โลตัสชุมพร

195 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ 207อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร
ชั้นที่ 2 ตำ�บลวังไผ่ อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

แฟชั่นไอส์แลนด์
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บิ๊กซีศรีสะเกษ

100 โลตัสกระทุ่มแบน

เซ็นทรัลชลบุรี

101 โรบินสันตรัง

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

102 โลตัสเลย

587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3063 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
29/49 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์117 ชั้นที่ 1อาคารศูนย์การค้าบิ๊ก
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ ตำ�บลหญ้าปล้อง อำ�เภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
55/88,89,91 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 206 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ชลบุรี ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 22000
562,566 ห้องเลขที่204/3 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา
รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

โลตัสปทุมธานี

21/49 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี
ถนนปทุม-สามโคก ตำ�บลบางปรอก อำ�เภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

บิ๊กซีนครสวรรค์

320/10 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์
ห้องเลขที่ 2ซีอาร์217 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี ตำ�บลปากน้ำ�โพ
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

บิ๊กซีหาดใหญ่ 2

677 ห้องเลขที่ เอฟ1/18 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

พาราไดซ์

บิ๊กซีอำ�นาจเจริญ

477 หมู่ที่ 7 ห้องเลขที่จีซีอาร์ 111/1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำ�นาจเจริญ ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมืองอำ�นาจเจริญ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000
329 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 125 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสคุ่มค่า
สาขากระทุ่มแบน ตำ�บลคลองมะเดื่อ อำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร74100
138 ห้องเลขที่ 2 เอฟ-บี-205 ชั้นที่ 2 เอฟอาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาตรัง ถนนพัทลุง ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
99 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ 122 ชั้นที่ 1 อาคารห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า สาขาเลย
ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

103 สหไทยพลาซ่าทุ่งสง

389 หมู่ที่ 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ เค3-07 อาคารห้างสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง
ตำ�บลชะมาย อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

104 อาคารห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
สาขาสิงห์บุรี

ถนนขุนสรรค์ ตำ�บลบางพุทรา อำ�เภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

105 บิ๊กซีกำ�แพงเพชร

613/1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์143 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำ�แพงเพชร ถนนเจริญสุข ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000

106 สุรินทร์พลาซ่า

101 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า สุรินทร์ พลาซ่า ถนนหนองดุม
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

61 อาคารศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ห้องเลขที่ 2ซี 038บี ชั้นที่ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

107 โลตัสชุมแพ

เซ็นทรัลขอนแก่น

108 เซ็นทรัลเชียงราย

99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 318 ชั้นที่ 3
ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

แหลมทอง บางแสน

278/2 ห้องเลขที่ 2เอส09/1 ชั้นที่ 2 อาคาร ศูนย์การค้าแหลมทอง
สาขาบางแสน ถนนลงหาดบางแสน ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130

บิ๊กซีมหาชัย

79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย ห้องเลขที่ 2ซี
อาร์ 207 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

234/1 ห้องเลขที่ เอส 338 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้า หัวหินมาร์เก็ต
วิลเลจ ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

888 หมู่ที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาชุมแพ ชั้นที่ 1
ตำ�บลชุมแพ อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
184 หมู่ที่ 25 ห้องเลขที่ 149 ชั้นที่ 1อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
สาขาเชียงราย แขวงรอบเวียง เขตเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

109 บิ๊กซีหาดใหญ่

111/19 หมู่ที่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์203 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ แขวงคลองแห เขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

110 โลตัสกาฬสินธุ์

99/11 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขากาฬสินธุ์
ถนนบายพาสสงเปลือย ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

111 โลตัสตราด

1134 หมู่ 1 ห้องเลขที่ 121 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สาขาตราด ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

112 บิ๊กซีตาก

18/3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาตาก ถนนพหลโยธิน ตำ�บลระแหง อำ�เภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 63000

113 บิ๊กซีหล่มสัก

70 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116-117 ชั้นที่ 2 อาคารศูนยค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหล่มสัก ถนนสามัคคีชัย ตำ�บลหล่มสัก อำ�เภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

114 เซ็นทรัลพิษณุโลก

9/99 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ 256 ชั้น 2 อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก ตำ�บลพลายชุมพล อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

115 เดอะวอล์ดราชพฤกษ์

189 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 125/เอ ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเดอะวอล์ค
สาขาราชพฤาษ์ ตำ�บลบางขุนกอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

116 โลตัสถลาง

303 หมู่ที่ 1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาถลาง ตำ�บลเทพกษัตรี อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

117 ฟอร์จูนทาวน์

5 ห้องเลขที่ 015-017 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

118 โลตัสขอนแก่น 2

709 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 2
ตำ�บลศิลา อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

119 โรบินสันนครศรีธรรมราช

89/201 ห้องเลขที่ 316 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขานครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำ�บลคลัง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

128 บิ๊กซีเลย

114 หมู่ที่ 9 อาคารบิ๊กซี สาขาเลย ตำ�บลนาอาน อำ�เภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000

129 บิ๊กซีปลวกแดง

888 หมู่ที่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาปลวกแดงตำ�บลปลวกแดง อำ�เภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

130 บิ๊กซีสตูล

959 หมู่ที่ 7 อาคารบิ๊กซี สาขาสตูล ตำ�บลคลองขุด อำ�เภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 91000

131 บิ๊กซีมุกดาหาร

77/11 อาคารบิ๊กซี สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ตำ�บลมุกดาหาร
อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

132 ซีคอนบางแค

607 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

133 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี

88 หมู่ที่ 10 อาคารเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี ตำ�บลวัดประดู่
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

134 เมกาบางนา2

39 หมู่ที่ 6 อาคารเมกา บางนา ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลบางแก้ว
อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

135 เดอะมอลล์ท่าพระ2

99 อาคารเดอะมอลล์ ท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

136 เซ็นทรัลลำ�ปาง

319 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง ถนนไฮเวย์-ลำ�ปาง-งาว
ตำ�บลสวนดอก อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง 52100

120 เซ็นทรัลพระราม 9

137 โลตัสหนองบัวลำ�ภู

121 บิ๊กซีจันทบุรี

138 เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม

9/8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม9
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
1012 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์214 ชั้นที ่2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทรบุรี ถนนท่าแฉบล ตำ�บลตลาด
อำ�เภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 22000

122 โรบินสันสุพรรณบุรี

449 ห้องเลขที่ 2เอฟ-บี-224/2 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่าระหัด อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

123 มาร์คโฟร์แพร่

416 ห้องเลขที่ ไอที 44 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้ามาร์คโฟร์ พลาซ่า แพร์
หมู่ที่ 9 ถนนภูเก็ต ตำ�บลนาจักร อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

124 เซ็นทรัลรามอินทรา

109/10 ห้องเลขที่ 310/1 ชั้นที่ 3
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา หมู่ที่ 3
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

125 เซ็นทรัลอุดรธานี

277/1-3,271/5ห้องเลขที่ 214/2 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำ�บลหมากแข้ง
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

36 ห้องเลขที่ 5109PG19 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหนองบัวลำ�ภู หมู่ที่ 2
ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 39000
76/1-7 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์
ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

139 โลตัสเสริมไทย

76/2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขามหาสารคามถนนนครสวรรค์
ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

140 บิ๊กซีนครสวรรค์ 2

610/9 หมู่ที่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขานครสวรรค์2 ตำ�บลนครสวรรค์ตก
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

141 โลตัสพิษณุโลก2

444 หมู่ที่ 6 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพิษณุโลก 2 ตำ�บลท่าทอง
อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

142 โลตัสแม่สอด

17 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแม่สอด ถนนสายเอเซีย ตำ�บลแม่สอด
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

143 โลตัสอุตรดิตถ์

2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถนนศรชาววัง ตำ�บลท่าอิฐ
อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

126 โลตัสบ้านบึง

144 บิ๊กซีร้อยเอ็ด

127 บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี

145 สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช

64 ห้องเลขที่ 120 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง
ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำ�บลบ้านบึง อำ�เภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
130 หมูที่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลบางกุ้ง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

320 หมู่ที่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ตำ�บลเหนือเมือง
อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
1392 อาคารสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราชถนนศรีปราชญ์ ตำ�บลท่าวัง
อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

91

146 โรบินสันกาญจนบุรี

163 โลตัสสงขลา

147 แลนด์มาร์ค ตึกคอม อุดรธานี

164 บิ๊กซีตรัง

110 หมู่ที่ 9 อาคารโรบินสัน สาขากาญจนบุรี ตำ�บลปากแพรก
อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
71/29 ห้องเลขที่ 2อาร์22-23 ชั้นที่ 2 อาคารแลนด์มาร์ค ตึกคอม
อุดรธานี ถนนอุดรดุษฎี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

148 ซีคอน ศรีนครินทร์

55 อาคารซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

149 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 2

30/39-50,639 หมู่ที่ 2 อาคารเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 2
ตำ�บลบางเขน อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

150 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

311 หมู่ที่ 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุบลราชธานี ตำ�บลแจระแม
อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 43000

64 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาสงขลา ตำ�บลเขารูปช้าง
อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
102/2 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ถนนรัษฎา ตำ�บลทับเที่ยง
อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

165 โรบินสันสุรินทร์

338 หมู่ที่ 16 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ ตำ�บลสลักได
อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

166 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

1518 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์
ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

167 บิ๊กซีกาญจนบุรี

786/8 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี
ถนนแสงชูโตเหนือ ตำ�บลท่ามะขาม อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

151 บิ๊กซีอ่างทอง

168 เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย

152 พรอมเมนาดา

169 ไอทีพลาซ่าสำ�โรง

24 อาคารบิ๊กซี สาขาอ่างทอง ถนนโพธิ์ พระยา-ท่าเรือ ตำ�บลโพสะ
อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
192-193 ห้องเลขที่ เอล2-39 ชั้นที่ 2หมู่ที่ 2 อาคารพรอมเมนาดา
รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ตำ�บลท่าศาลา อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

153 โรบินสันสกล

88/8 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร ถนนนิตโย
ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

154 แฮปปี้พลาซ่าพิจิตร

39/157-158 อาคารศูนย์การค้าแฮปปี้พลาซ่า พิจิตร ถนนสระหลวง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

155 บิ๊กซีสมุทรสงคราม

2/19 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร็ สาขาสมุทรสงคราม
ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

156 บิ๊กซีกาฬสินธุ์

101/2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์
ถนนถีนานนท์ ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

157 บิ๊กซีสุพรรณบุรี

140/20 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

158 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2

94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บล
ประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

159 ทวีกิจบุรีรัมย์

274 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าทวีกิจ ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ตำ�บลอิสาณ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

160 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์

444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

161 โรบินสันสระบุรี

99 หมู่ที่ 7 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ตำ�บลตลิ่งชัน
อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

162 เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่

55/5 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่
ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
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209 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ่อผุด
อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
999 หมู่ที่ 1 อาคารไอทีพลาซ่า สาขาสำ�โรงถนนสุขุมวิท ตำ�บลสำ�โรงเหนือ
อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

170 บิ๊กซีศรีมหาโพธิ

618 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ
ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

171 สยามสแควร์วัน

388 อาคารสยามสแควร์วัน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

172 เทสโก้โลตัสนครนายก

ข1-150 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา ถนนบ้านใหญ่
ตำ�บลนครนายก อำ�เภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

173 เซ็นทรัลศาลายา

99/19 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางเตย
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

174 โรบินสันฉะเชิงเทรา

910 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา
ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

175 โรบินสันร้อยเอ็ด

137 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำ�บลดงลาน
อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

176 โรบินสันสมุทรปราการ

789 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ หมู่ที่ 2 ตำ�บล
ท้ายบ้านใหม่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

177 โรบินสันปราจีนบุรี

72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี หมู่ 3
ตำ�บลบางบริบูรณ์ อำ�เภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

178 เมก้า มาร์เก็ต หนองคาย

89 ห้องเขที่ จีซีอาร์106 อาคารเอ็มเอ็ม เมกา มาเก็ต สาขาหนองคาย หมู่ 5
ตำ�บลโพธิ์ชัย อำ�เภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

179 โรบินสันสาขามุกดาหาร

99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข.
ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

180 มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

99/29 ห้องเลขที่อาร์153 ชั้นที่1 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ
สุวรรณภูมิ หมู่ 1 ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

181 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

99,99/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาระยอง
ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000

182 เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่

199,199/1,199/2 เซ็นทรัล เวสท์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำ�บลเสาธงหิน
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

196 ซีเค พลาซ่า ปลวกแดง

888 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่1,2 ชั้นที่ 2เฟส 2 อาคารซีเค พลาซ่า ปลวกแดง
ตำ�บลปลวกแดง อำ�เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

197 บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์

8/89 ห้องเลขที่ 320 ชั้นที่ 3 อาคารบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ท มอลล์
ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

198 เทอมินอล21โคราช

99 ห้องเลขที่ 3021 ชั้นที่แลอ3 อาคารเทอมินอล21 โคราช
ถนนเมิตรภาพ-หนองคาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

183 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

199 โรบินสัน ลพบุรี

184 โรบินสัน บุรีรัมย์

200 โลตัสสุราษฎร์ธานี

185 โรบินสัน ศรีสมาน

201 เซ็นทรัลพัทยา

186 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

202 โรบินสัน เพชรบุรี

187 โรบินสัน แม่สอด

203 เซ็นทรัลนครราชสีมา

188 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

204 เซ็นทรัลมหาชัย

55 ห้องเลขที่ 1064 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า ซึคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
125 ห้องเลขที่ไอที20 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ หมู่ 6
ตำ�บลกระสัง อำ�เภอเมืองบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
99 ห้องเลขที่ไอที03 ชั้นที่ 2 อาคารศุนย์การค้าโรบินสันศรีสมาน
ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
69,69/1,69/2 ห้องเลขที่243/1 ชั้นที่2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
อีสต์ วิลล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
99/115 ห้องเลขที่ ไอที 07 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน
แม่สอด ถนนสายเอเชีย ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอเม่สอด
จังหวัดตาก 63110
7/222 ห้องเลขที่ 335 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา
ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

189 เมกา มาร์เก็ต อรัญประเทศ

189 ห้องเลขที่ จีซีอาร์ 123 หมู่ 7 ศูนย์การค้าเอ็ม เอ็ม เมกา มาร์เก็ต
อรัญประเทศ ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว27120

555/5 หมู่ที่4 ห้องเลขที่ 210 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารโรบินสัน สาขาลพบุรี
ตำ�บลกกโก อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
9/1 หมู่ที่3 ห้องเลขที่ 013ที2032 ชั้นที่3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลมะขามเตี้ย
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
78/54 หมู่ที่9 ห้องเลขที่ 230 ชั้นที่2 ถนนพัทยาสาย2 ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2เอฟ
ห้องเลขที่ อาร์อาร์-214 หมู่ที่ 1 ตำ�บลสมอเพลือ อำ�เภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76000
990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 244
ชั้นที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 233
หมู่ที่ 4 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74110

205 โรบินสันกำ�แพงเพชร

651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำ�แพงเพชร ชั้นที่ 2เอฟฃ
ห้องเลขที่ 204 ถนนเจริญสุข ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000

190 ฮาร์เบอร์พัทยา

206 ซูปเปอร์สโตร์ พะเยา

191 บิ๊กซีบางพลี

207 ซูปเปอร์สโตร์ พิจิตร

190/25 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 2อาร์06, 2อาร์07 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์พัทยา
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
89 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 227 ชั้นที่2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางพลี
ถนนเทพารักษ์กิโลเมตร 13 ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

192 ภูเก็ตจังซีลอน

175 ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง
อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

193 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3

94 ห้องเลขที่ พีแอลแซด. 2.เอสเฮสพี 035เอ ชั้นที่2
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำ�บลประชาธิป้ตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

194 บิ๊กซี นครพนม

9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ชั้นที่จี อาคารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครพนม
ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำ�บลหนองญาติ อำ�เภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000

195 เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช

500 อาคารซูปเปอร์สโตร์พะเยา ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ อารไอ120 หมู่ที่ 12
ตำ�บลท่าวังทอง อำ�เภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
332 อาคารซูปเปอร์สโตร์พิจิตร ชั้น 1 ห้องเลขที่ อาร์ ไอ 125-6 หมู่ที่ 3
ตำ�บลคลองคะเชนทร์ อำ�เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

208 บิ๊กซี สัตหีบ

88/18 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สัตหีบ
ตำ�บลสัตหีบ อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

209 โรบินสัน ชลบุรี

888 หมู่ที่ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาไลฟ์สไตล์ชลบุรี
ชั้นที่ 2เอฟ ตำ�บลดอนหัวฬ่อ อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

210 โลตัส อมตะนคร

เลขที่ 700/75 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอมตะนคร หมู่ที่ 5
ตำ�บลคลองตำ�หรุ อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

211 เทอมินอล 21 พัทยา

เลขที่ 777 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา ห้องเลขที่ SH-1041
ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

8,9/8 หมู่ 7 ห้องเลขที่ 209/1-209/2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า
นครศรีธรรมราช ตำ�บลนาสาร อำ�เภอพระพรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
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212 ซูปเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี

214 บิ๊กซี เชียงราย

213 บิ๊กซี นครศรีธรรมราช

215 โรบินสัน ชัยภูมิ

เลขที่ 150 อาคารซูเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี ห้องเลขที่ RI108
ตำ�บลบางมัญ อำ�เภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เลขที่ 22 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช
หมู่ที่ 5 ตำ�บลปากพูน อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เลขที่ 58 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 2
หมู่ที่ 17 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เลขที่ 299/9 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชัยภูมิ ชั้นที่ 2เอฟ
หมู่ที่ 6 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

ร้าน BIG mobile

1
2
3
4
5
6
7

94

โลตัสประจวบคีรีขันธ์

51/12 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ์
ถนนเพชรเกษม ตำ�บลเกาะหลัก อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โลตัสแกลง

8
9

279/1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแกลง ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลทางเกวียน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ทวีกิจบุรีรัมย์

274 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าทวีกิจ ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์บุรีรัมย์
ตำ�บลอิสาณ อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

บิ๊กซีศรีนครินทร์

425 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์
ถนนศรีนครินทร์ ตำ�บลสำ�โรงเหนือ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

10
11

มาร์คโฟร์แพร่

12

โลตัสสงขลา

13

416 หมู่ที่ 9 อาคารศูนย์การค้ามาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ถนนภูเก็ต
ตำ�บลนาจักร อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาสงขลา
ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โลตัสฉลอง

21/10 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาฉลอง ตำ�บลฉลอง
อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

14

โลตัสโรจนะ

101 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ ตำ�บลสามเรือน
อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

อยุธยาซิตี้พาร์ค

126 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ถนนสายเอเซีย
ตำ�บลคลองสวนพลู อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

2,252-252/1 ห้องเลขที่ 375 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนมหิดลและถนนวัวลาย ตำ�บลหายยา
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

เซ็นทรัลขอนแก่น

99 ห้องเลขที่ 317 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บิ๊กซีศรีมหาโพธิ

618 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ
ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม

76/1-7 ห้องเลขที่ ที16 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเสริมไทย คอมเพล็กซ์
ถนนนครสวรรค์ ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

เซ็นทรัลศาลายา

99/19 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางเตย
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

15
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ศรีพงษ์อุตรดิตถ์

32

โรบินสันร้อยเอ็ด

33

45/1-5 อาคารศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี
ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
137 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำ�บลดงลาน
อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรบินสันปราจีนบุรี

72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี หมู่ 3 ตำ�บลบาง
บริบูรณ์ อำ�เภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

34

โรบินสันสาขามุกดาหาร

99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข.
ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

35

โรบินสัน สระบุรี

99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี หมู่ 7 ตำ�บลตลิ่งชัน
อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

36

99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี หมู่ 7 ตำ�บลตลิ่งชัน
อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โรบินสัน บุรีรัมย์

37

โรบินสัน ศรีสมาน

38

โรบินสัน ลพบุรี

39

เซ็นทรัล ชลบุรี

40

เซ็นทรัลพลาซาพระราม2

41

125 ห้องเลขที่ไอที 01 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ หมู่ 6
ตำ�บลกระสัง อำ�เภอเมืองบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
99 ห้องเลขที่ไอที01 ชั้นที่2 อาคารศุนย์การค้าโรบินสันศรีสมาน
ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
555/5 หมู่ที่4 ห้องเลขที่ 220-221 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารโรบินสัน สาขาลพบุรี
ตำ�บลกกโก อำ�เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
55/88-89,55/91 หมู่ที่1 ห้องเลขที่ 232 ชั้นที่2 อาคารเซ็นทรัลพลาซา
สาขาชลบุรี ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
160 ห้องเลขที่ เค203 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา
พระราม2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โลตัสนครพนม

335/2 อาคารเทสโก้โลตัส นครพนม ถนนนิตโย ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

บิ๊กซีนครพนม

9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122/1 ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขานครพนม ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำ�บลหนองญาติ
อำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

42
43

เซ็นทรัลมหาชัย

98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 221
หมู่ที่ 4 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โรบินสันกำ�แพงเพชร

651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำ�แพงเพชร ชั้นที่ 2เอฟ
ถนนเจริญสุข ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000

บิ๊กซีนครปฐม

754 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม ชั้นที่ 1
ห้องเลขที่ จีซีอาร์115 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจรเข้
อำ�เภอเมือนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

บิ๊กซี วังน้ำ�เย็น

916 อาคารศูย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวังน้ำ�เย็น ชั้น จี
ห้องเลขที่ จีซีอาร์102 หมู่ที่ 1 ตำ�บลวังน้ำ�เย็น อำ�เภอวังน้ำ�เย็น
จังหวัดสระแก้ว 27210

สหไทย พลาซ่า ทุ่งสง

389 อาคารสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่บีเอฟ-04
อาคารห้างสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง ตำ�บลชะมาย อำ�เภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

เซ็นทรัล พระราม 3

79 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ชั้นที่3 ห้องเลขที่ 315
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บิ๊กซี สุโขทัย

68 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี สุโขทัย หมู่ 2 ตำ�บลบ้านกล้วย
อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

เซ็นทรัล เวสต์เกต

199, 199/1, 199/2 อาคารเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ห้องเลขที่ 224/1
ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำ�บลเสาธงหิน อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

บิ๊กซี ชัยภูมิ

99 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ
ตำ�บลบุ่งคล้า อำ�เภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โรบินสัน ชลบุรี

888 หมู่ที่ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาไลฟ์สไตล์ชลบุรี
ชั้นที่ 2เอฟ ตำ�บลดอนหัวฬ่อ อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ซูปเปอร์สโตร์สิงห์บุรี

เลขที่ 150 อาคารซูเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี ห้องเลขที่ RI109-110
ตำ�บลบางมัญ อำ�เภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

บิ๊กซี เชียงราย 2

เลขที่ 58 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 2
หมู่ที่ 17 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โรบินสัน เพชรบุรี

162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2F ห้องเลขที่
RR-227 หมู่ที่ 1 ตำ�บลสมอเพลือ อำ�เภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76000

เดอะมอลล์โคราช

1242/2 ห้องเลขที่ 3เอฟ-07 ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
สาขานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โลตัสนครชัยศรี

68/2 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี
ตำ�บลท่าตำ�หนัก อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

เซ็นทรัลนครราชสีมา

990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 212/2
ชั้นที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
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BIG Camera Galleria

1
2
3
4

เซ็นทรัลลาดพร้าว

5

เซ็นทรัลเวิลด์

6

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

7

เอ็มควอเทียร์

8

1697 ห้องเลขที่ 335 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4, 4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ417 ชั้น 4
ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
99 หมู่ที่ 4 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตำ�บลฟ้าฮ่าม
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
689 อาคารศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Olympus

1

96

เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4,4/1-4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ 417
ชั้นที่ 4 ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สยามดีสคัฟเวอรี่

989 ห้องเลขที่206 ชั้นที่ 2 อาคารสยามดีสคัฟเวอรี่ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สยามพารากอน

991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้องเลขที่ 2-02 ชั้นที่ 2
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เซ็นทรัลภูเก็ตฟรอเรสต้า

เลขที่ 199 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ห้องเลขที่ 204
ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ไอคอนสยาม

เลขที่ 299 อาคารไอคอนสยาม ห้องเลขที่ 405/2 ชั้นที่ 4 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Wonder Photo Shop

1
2
3
4
5

เซ็นทรัลเวิลด์ 2

4,4/2,4/4 ห้องเลขที่ เอ420 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เซ็นทรัล อีสต์วีลล์

69,69/1,69/2 ห้องเลขที่243/2 ชั้นที่2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

แฟชั่นไอส์แลนด์

587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3064 บี ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

2
3

8
9

เซ็นทรัลนครราชสีมา

10

990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 245 ชั้น
ที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

เซ็นทรัลมหาชัย

98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ เค206,เค207 หมู่ที่ 4 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ซีคอนสแควร์

55 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2042 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เซ็นทรัลขอนแก่น

99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 316 ชั้นที่ 3
ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ไอคอนสยาม

เลขที่ 299 อาคารไอคอนสยาม ห้องเลขที่ 410/2 ชั้นที่ 4 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

เลขที่ 99, 99/1, 99/2 อาคารศูนย์การค้าเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ 363 หมู่ที่ 4 ตำ�บลฟ้าฮ่าม อำ�เภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดชียงใหม่ 50000

Telawiz

เซ็นทรัล พัทยาเซ็นเตอร์

1

โรบินสัน เพชรบุรี

2

78/54 หมู่ที่ 9 ห้องเลขที่ 225-226 ชั้นที่ 2 ถนนพัทยาสาย 2
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2F
ห้องเลขที่ RR-205 หมู่ที่ 1 ตำ�บลสมอเพลือ อำ�เภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76000

เทอมินอล 21 พัทยา

เลขที่ 777 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา
ห้องเลขที่ SH-1042,1043 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลนาเกลือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Samsung

1

7

เดอะมอลล์บางกะปิ

3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้องเลขที่ 2เอส-ซี8ซี ชั้นที่ 2
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

AIS

1

6

3
4

โลตัส นิคมพัฒนา

28 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขานิคมพัฒนา ตำ�บลนิคมพัฒนา
อำ�เภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

แปซิฟิคพาร์ค

เลขที่ 90 อาคารศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ห้องเลขที่ 239 ชั้นที่ 2
ถนนสุขุมวิท ตำ�บลศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โลตัส พนัสนิคม

เลขที่ 140 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพนัสนิคม หมู่ที่ 1 ตำ�บลกุฎโง้ง
อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20150

โลตัส มาบตาพุด

เลขที่ 158/18 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส มาบตาพุด ถนนสุขุมวิท
ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โรบินสัน แม่สอด

99/115 ห้องเลขที่ 218 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน แม่สอด
ถนนสายเอเชีย ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอเม่สอด จังหวัดตาก 63110
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-9956-65 โทรสาร : 0-2809-9950-52

www.bigcamera.co.th

