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วิสัยทัศน์
บิ๊ก คาเมร่า มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาในธุรกิจ ศูนย์รวมอุปกรณ์การถ่ายภาพแบบครบวงจร ชื่อแรก
ในใจลูกค้า เมื่อนึกถึงการถ่ายภาพ โดยนำาเสนอประสบการณ์และบริการต่างๆเพื่อการถ่ายภาพ
ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ความพึงพอใจสูงสุด ในทุกสินค้าและบริการ

พันธกิจ
•  บ๊ิก คาเมร่า ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้านการถ่ายภาพ เพียบพร้อมครบครัน

ด้วยสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของทุกคน
•    บิ๊ก คาเมร่า เข้าใจและใส่ใจในทุกบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจในทุกกระบวนการ เพื่อสร้าง 

ความมั่นใจและความไว้วางใจสูงสุด
•  ยึดมั่นในคำาม่ันสัญญาท่ีจะนำาเสนอสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรักษาและ

พัฒนาความสัมพนัธท่ี์ดีและย่ังยืนกบัลูกคา้และพนัธมิตรรว่มคา้ทุกคนอย่างโปรง่ใสและซือ่สัตย์ 
เพื่อให้เกิดความผูกพันและความจริงใจในการอยู่ร่วมกันตลอดไป

เป้าหมาย
มีความเป็นมืออาชพีในการให้บรกิารทีเ่ปน็เลิศแก่ลูกคา้  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งความพงึ
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
ธรุกิจคา้ปลกีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี) เพือ่เพิม่สัดส่วนรายได ้และมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีมี่การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด และ
บริษัทฯ ยังได้เริ่มขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายการเติบโตของบริษัทฯ อีกด้วย  

  ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1 โดยรายได้รวมร้อยละ 89 เป็นรายได้จากกลุ่ม
ธรุกิจกล้องและอปุกรณถ์า่นภาพ และรอ้ยละ 9 ของรายไดร้วมมาจากกลุ่มธุรกิจมือถอืและอปุกรณส่ื์อสาร ซึง่มีอตัราเติบโตจากปีกอ่น
สูงขึน้ถงึรอ้ยละ 24 ส่วนรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจภาพพมิพน้ั์น อตัราการเติบโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 29 จะเห็นไดว้า่โดยภาพรวมแล้ว
รายได้รวมบริษัทฯ ยังคงดำาเนินไปในทิศทางที่ดี และบริษัทฯ คาดหวังว่าจะดีไปจนถึงปี 2562 

  สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ 
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำางานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกำาลัง
กายกำาลังใจอย่างเต็มความสามารถ จนทำาให้บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จอย่างทุกวันนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกียวข้องร่วมกันตลอดไป

c

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2559     2560         2561

งบกำาไรขาดทุน
 รายได้รวม

 กำาไรก่อนภาษีต้นทุนทางการเงิน 
 และส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า

 กำาไรสุทธิ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์รวม

 หนี้สินรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
 ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว 

 จำานวนหุ้นสามัญ

 มูลค่าที่ตราไว้ 

 กำาไรต่อหุ้น  

 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น1

 อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ2 

 ราคาหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน
 อัตรากำาไรสุทธิ

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ
1 : สำ�หรับป� 2561 เป�นอัตร�ที่ได�รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ� 2562 และให�นำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบ
    ต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นในก�รประชุมส�มัญประจำ�ป� 2562 ในวันที่ 25 เมษ�ยน 2562
2 : อัตร�ก�รจ��ยเงินป�นผลต�อกำ�ไรสุทธิ คิดจ�กกำ�ไรสุทธิของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ ภ�ยหลังจ�กก�รหักข�ดทุนสะสม
    และสำ�รองต��งๆ ทั้งหมดแล�ว

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านหุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(เท่า)

5,407.30  5,755.51  5,786.01

1,004.52        962.97      688.43

   827.33        774.43       549.43

2,446.95  3,090.72  3,024.89

1,168.95  1,286.71  1,130.55

1,278.00  1,804.01  1,894.34

   352.89        352.89         352.89 

3,528.88  3,528.88                  3,528.88  

       0.10         0.10           0.10

       0.23         0.22                 0.16             

       0.14                0.13                  0.08      

     58.37             58.98        51.25

       5.30         3.10          1.20 

     15.30              13.46            9.50

     75.65              50.25              29.71  

     36.83       27.97               17.97

       0.91                 0.71                 0.60
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42%

52%

หย่วย : ล้านบาท

หย่วย : ล้านบาท

2559            2560       2561

2559            2560       2561
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รายได้รวม

ต้นทุนการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ภาษีเงินได้

กำาไรสุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าคงเหลือ

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินอื่นๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,786.015,755.51
5,407.30

2,447

3,091 3,025

68% 68% 72%

14%

15%

15% 16%

14% 10%

3%
2%

3%

+6.4% +0.5%

-2%
+26%

38%

58%

27%

63%

23%

6%

51%

26%

4%

20%

17%

63%

10%

65%

12%

23%

รายได้รวม

ฐานะทางการเงิน
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1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย  กรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางหฤทัย สุขยิ่ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการคณะกรรมการ

ลำาดับคณะกรรมการจากซ้ายไปขวา
7,5,6,1,3,4,2
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1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย  กรรมการ
5. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางหฤทัย สุขยิ่ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
3. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / เลขานุการบริษัท
5. นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ลำาดับคณะผู้บริหารการจากซ้ายไปขวา
2,3,1,4,5
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ปี              เหตุการณ์สำาคัญ

ปี 2540

ปี 2547

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2556

1. บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเริ่มขยายธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยมีห้างคาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์ เป็นสาขาแรกของบ๊ิก คาเมร่า มี
ลักษณะการจัดตั้งแบบ Stand Alone บนพื้นที่ให้เช่าของห้างคาร์ฟูร์ในขณะนั้น

2. บ๊ิก คาเมร่า ได้มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศ มากกว่า 70 สาขา  เพื่อตอบรับภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม 
กล้องถ่ายรูป และเพื่อการตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากกล้องแบบฟิล์ม (Film Camera) มาเป็น ในรูป
แบบดิจิทัล (ปี 2547) 

4.  บรษิทั บ๊ิก คาเมรา่ จำากัด ได้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเขา้ควบรวมกิจการกับ บรษิทั ซนัวูด้ อนิดสัทรส์ี จำากัด (มหาชน) 
      ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2534 โดยคุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บิ๊ก คาเมร่า จำากัด เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์  จำากัด (มหาชน)  โดยชำาระเป็นหุ้นสามัญของ  บริษัท  บิ๊ก 
คาเมร่า จำากัด ซึ่งภายหลังการทำารายการดังกล่าว บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด  จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำากัด (มหาชน) 

5. ภายหลังควบรวมกิจการ บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) (“BIG”) ดำาเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด ดำาเนิน
ธุรกิจเป็นบริษัทแกน

6. เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น
สามัญบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จำานวน 882,219,700 หุ้น  เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท จำานวน  
3,528,878,800 หุ้น

7. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“BIG”) 
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-Compliance) รวมท้ังย้าย
หลักทรัพย์ BIG ออกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำาเนินงานไม่ได้ตามกำาหนด (Non- Performing Group 
: NPG)  และอนุญาตให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ได้ต้ังแต่วันท่ี 3 
มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

8. เม่ือวนัที ่3 มนีาคม 2558 บรษัิท บ๊ิก คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) ไดก้ลบัเขา้ทำาการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์
    แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

9. เมือ่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีประชมุวสิามัญผู้ถอืหุ้นมีมติอนุมัติการลดทนุจดทะเบยีนและทุนชำาระแล้วของบรษิทัฯ จาก
จำานวน  822,219,700 บาท เป็นจำานวน  352,887,880 บาท โดยการลดมูลคา่ท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากเดิมหุ้น
ละ 0.25 บาท เปน็ 0.10 บาท และท่ีประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นยังมีมติอนุมัติการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยบรษิทัฯ จะรบัโอน
กิจการทั้งหมดของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อให้ BIG เป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว 

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

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

10. บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่   
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

11. บริษัทฯ ได้ดำาเนินการรับโอนกิจการจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย 
บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และได้ดำาเนินการจดเลิกกิจการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำากัด 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
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ปี              เหตุการณ์สำาคัญ

ปี 2560

ปี 2561

12. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560  มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยโดยถือหุ้นในสัดส่วน
รอ้ยละ 100 เพือ่รองรบัการขยายธรุกิจดา้นภาพพมิพ ์ ท้ังน้ีไดม้มีติให้ดำาเนนิการโอนกิจการบางส่วน  คอืสว่นงานการ
ผลิต  ภาพพิมพ์ให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อได้จัดตั้งแล้วเสร็จ

13. เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  บรษัิทฯจดทะเบียนจดัต้ังบรษัิทย่อย  ชือ่บรษัิท อมิเมจ โซลูชัน่ พลัส จำากัด (“บรษัิทย่อย”) 
โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์  ให้บริการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร  โดยบริษัทฯถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน  ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  บริษัทฯได้โอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจภาพพิมพ์  หนี้สิน  
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ให้แก่บริษัทย่อย 

14. เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม 2561  ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2561  บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง  บริษัท  บิ๊ก คาเมร่า 
โฮลดิ้ง จำากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การลงทุนในทั้งในและต่างประเทศ

15. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด (“บริษัทย่อย”) 
โดยมีทุนจดทะเบียน 50ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนทั้งในและต่าง
ประเทศโดยบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

16. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในและเป็นสมาชิกในบริษัทร่วมทุน ชื่อบริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำากัด      
(“บริษัทร่วมทุนฯ”) โดยบริษัทย่อย เป็นสมาชิกโดยลงทุนเป็นมูลค่า 11,500,000,000 ดองเวียดนาม (ประมาณ 
500,000 เหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน

17. เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2561 บรษัิทรว่มทนุฯ เปิดดำาเนนิการประกอบธุรกจิในวนัแรก ณ เมืองโฮจมิินห์ ประเทศเวยีดนาม
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บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 352,887,880 บาท

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด
ทุนจดทะเบียน 50  ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 25 ล้านบาท

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด
ทุนจดทะเบียน 50  ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 20 ล้านบาท

บริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำากัด
ทุนจดทะเบียน 23,000,000,000 ดองเวียดนาม หรือ

ประมาณ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

100% 100%

50%

โครงสร้างกลุ่มกิจการ
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ลักษณะของการประกอบธุรกิจ

  ชื่อบริษัท     บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
    BIG Camera Corporation Public Company Limited
 ชื่อย่อหลักทรัพย์           BIG            
 ที่ตั้ง   115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์   0  2809  9956-65
 โทรสาร   0  2809  9950
 Website   www.bigcamera.co.th
 ประเภทธุรกิจ  ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่
 เลขทะเบียนบริษัท  0107537001404
 ทุนจดทะเบียน  352,887,880 บาท  (หุ้นสามัญ 3,528,878,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
 ทุนชำาระแล้ว  352,887,880 บาท

บริษัทย่อย
 ชื่อบริษัท                                      บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด 
                        Image Solution Plus Company Limited     
   ที่ตั้ง                                          115  ซอยเพชรเกษม 77  ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร     
 โทรศัพท์   0  2809  9956-65
 โทรสาร   0  2809  9950
 Website   www.image-plus.co.th
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์ภาพแบบครบวงจร
 เลขทะเบียนบริษัท  0105560112606
 ทุนจดทะเบียน  50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
 ทุนชำาระแล้ว  25 ล้านบาท
 สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG 100%

 บริษัทย่อย  
 ชื่อบริษัท                                      บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด
 ที่ตั้ง   115  ซอยเพชรเกษม 77 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร    
 โทรศัพท ์   0  2809  9956-65
 โทรสาร   0  2809  9950
 ประเภทธุรกิจ  เพื่อรองรับการร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 เลขทะเบียนบริษัท  0105561127046
 ทุนจดทะเบียน  50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
 ทุนชำาระแล้ว  20 ล้านบาท
 สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG 100%

บริษัทร่วมทุน 
 ชื่อบริษัท                                      บริษัท บิ๊ก ดิจิเวิลด์ จำากัด
 ที่ตั้ง   134 Nguyen Thai Hoc Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Hochiminh City. 70000
 โทรศัพท ์   ++(84)028-3821-3759
 ประเภทธุรกิจ  ค้าปลีกกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
 เลขทะเบียนบริษัท  0315233304
 ทุนจดทะเบียน  23,000,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
 ทุนที่เข้าร่วม  11,500,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 500,000 เหรียญสหรัฐ 
 สัดส่วนการถือหุ้นของ BIG 50%

ข้อมูลทั่วไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

  ธรุกิจกล้องถา่ยภาพมกีารปรบักลยุทธก์ารดำาเนินธรุกิจตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมการแขง่ขนั ความต้องการของลูกคา้ ท้ังน้ีในปี 2561 แบรนด์
ผู้ผลิตกล้องชั้นนำาได้มีการเปิดตัวใหม่กล้องรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่น และพัฒนาในส่วนของ Body ให้ตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

1. ธุรกิจกล้องถ่ายภาพ
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      2. ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

      3. ธุรกิจบริการพิมพ์ภาพถ่าย

ช่องทางการจำาหน่ายที่เติบโตขึ้นในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

  ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลการดำาเนินงานที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการที่บริษัทฯ เร่งขยายจำานวนสาขา (stores expansion) 
และสร้างพันธมิตรร่วมกับเจ้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมกันเปิดร้านเพื่อผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ในส่วนของ market penet 
ration และ brand reputation อีกทั้งยังคงเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Full Coverage) และการจัดทำาราคาขายสินค้าในรูปแบบของ 
Real-time monitoring

  ธุรกิจบริการพิมพ์ภาพถ่ายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าได้เก็บบันทึกภาพความประทับใจสุดพิเศษผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ผลิตภัณฑ์
 1. Photo Book
 2. พิมพ์ภาพลงใน Canvas
 3. Photo Print

Shop   ปี 2560  ปี 2561

Big Mobile   42 สาขา    43 สาขา
Samsung         1  สาขา      1 สาขา
AIS     2  สาขา       3 สาขา
Telewiz         -  สาขา      4 สาขา
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  ความเส่ียงท่ีระบุดา้นล่างเปน็ความเส่ียงบางประการท่ีสำาคญั ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน โอกาสทางธรุกิจ 
ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบัน หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณา
ในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  นอกจากนี ้ขอ้ความในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเชน่ “เชือ่วา่”  “คาดการณว์า่” “คาดวา่” “วางแผนวา่” “ประสงคว์า่” “โดยประมาณ” หรอื
ประมาณการทางการเงนิ โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดำาเนินงาน การประกอบธรุกจิ แผนการขยายธรุกจิ การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งใน
การดำาเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และไม่เป็นการรับรองถึงการดำาเนินงาน หรือเหตุการณ์
ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรือเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากประมาณการ หรือการคาดการณ์ดังกล่าว 

ปัจจัยความเสี่ยง

3.1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการ 
กำาหนดนโยบายการบริหารงาน
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัว เธียรกาญ
จนวงศ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.27 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ยังดำารงตำาแหน่ง
เป็นประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยเป็นกรรมการผู้มี
อำานาจลงนามผูกพนัของบรษัิทฯจงึทำาให้กลุ่มผู้ถอืหุ้นดงักล่าวเป็นผูมี้อำานาจ
ในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญได้เกือบ
ท้ังหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทที่กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง อาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบหรอื
ถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต่ละคณะมีการ
กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำาให้ระบบการทำางานของบริษัทฯ 

มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกท้ัง โครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำานวน 3 
ท่าน จากจำานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความ
สามารถ ทำาให้สามารถสอบทานการทำางานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส 
ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำานาจในการนำาเสนอเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ันแล้ว บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบัติ
กรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีอำานาจอนุมัติในการทำารายการน้ันๆ ทำาให้สามารถลดทอน
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

3.2) ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูง
 ปัจจบัุนธุรกิจคา้ปลีกอปุกรณถ์า่ยภาพนัน้มีสภาพการแขง่ขนัท่ี
สูง ท้ังจากผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ในปัจจบัุนและผู้ประกอบการรายใหมท่ี่เขา้มา
แข่งขันในธุรกิจมากขึ ้น ซึ่งผู้ที่เข้ามาแข่งขันมีทั้งบริษัทขนาดกลางที่ทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท  หรือบริษัทขนาดเล็กที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ตาม

ความเสียงที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

เครื่องหมายการค้าภายใต้การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ
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จังหวัดหลักๆท่ัวประเทศ  ทำาให้บริษัทฯ เผชิญกับภาวการณ์แข่งขันท่ีสูงและ
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ  นอกจากนี้  บิ๊ก  คาเมร่า  ยังมีความ
เส่ียงจากการท่ีคูแ่ขง่ขนัในอตุสาหกรรมอาจขายสนิคา้ทดแทน  อาทิเช่น สินคา้
มือสอง สินคา้เล่ียงภาษี หรอืสินคา้ผิดกฎหมาย โดยท่ีสินคา้ทดแทนดงักล่าวมี
สภาพการใช้งานดีราคาถูกทำาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำาอาจทำาให้ผู้บรโิภคเปล่ียนมาซือ้สนิคา้ทดแทนมากขึน้ ทำาให้ บิก๊ 
คาเมรา่ มีความเส่ียงจากการทีย่อดขายลดลง  ซึง่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ความสามารถในการทำากำาไร
 
 อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าจะมีความเส่ียงจากประเด็นดังกล่าว
ไม่มากนัก เนื่องจากการเข้ามาดำาเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพของผู้
ประกอบการรายใหม่นั้นมีข้อจำากัดที่สำาคัญอยู่หลายประการ อาทิเช่น การ
ไม่มีอำานาจต่อรองกับตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ (Brand Supplier) ท้ังในส่วน
ของวงเงินเครดิต ส่วนลดทางการค้าและระยะเวลาการจ่ายเงิน เนื่องมาจาก
ปริมาณการสั่งซื้อของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างต่ำา เม่ือเทียบกับ บ๊ิก 
คาเมร่า สำาหรับกรณีท่ีเกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจค้า
ปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ อาทิเช่น ธุรกิจขายกล้องมือสอง ธุรกิจขายอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์ล้างอัดขยายภาพ จะเข้ามาดำาเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์
ถ่ายภาพเพ่ิมน้ัน บริษัทฯ คาดว่าผู้ประกอบรายใหม่อาจจะไม่เข้ามาดำาเนิน
ธุรกิจค้าปลีกเนื ่องจากความไม่คุ ้นเคยสภาพตลาด การไม่สามารถหา
ทำาเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมและการไม่มีอำานาจเจรจาต่อรองทางการค้ากับตัวแทน
จำาหน่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์และ
การบรกิารท่ีหลากหลายครบวงจรเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทุกกลุ่มลูกค้า 
มีสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถงึยังมีการจดัการส่งเสรมิการขายอยา่งตอ่
เนือ่ง ตลอดจนการอบรมพนักงานฝ่ายขายให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสาขา
ของ บิ๊ก คาเมร่า นอกจากนั้นแล้วด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารด้านค้าปลีก
ท่ียาวนานกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจกล้องถา่ยภาพทำาให้บรษัิทฯ สามารถปรบั
ตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันได้เป็นอย่างดีและยังคงเป็นผู้นำาในธุรกิจค้า
ปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพจนถึงปัจจุบันรวมถึงมีการบริหารจัดการด้านสินค้า
คงคลังที่ดีอยู่เสมอซึ่งมีความสำาคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจค้าปลีก

3.3) ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง
 บริษัทฯต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังในจำานวนท่ีเพียงพอเพื่ออำานวย
ความสะดวกในการกระจายสินค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์กล้องถ่าย
ภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  โดย  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2561  บริษัทฯ  จัด
เก็บสินค้าคงคลังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  65  ของสินทรัพย์รวม  ซึ่งสินค้าหลัก
ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีการพัฒนา
และเปลี ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ ่งลักษณะการประกอบธุรกิจค้าปลีก
อุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซึ่งความหลากหลายในผลิตภัณฑ์
เป็นสิ ่งจำาเป็นที ่บริษัทฯจะต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อสนองตอบ
ตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีหลากหลายประเภท ดังน้ันบริษัทฯ จึงอาจ
มีความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีหรือการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ดีกว่า  หรือพฤติกรรมของผู้
บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จนทำาให้สินค้าคงคลังท่ีมีอยู่ไม่สามารถขายได้หรือมี
มูลค่าลดลง 

      ถึงแม้ว่าในช่วงบางไตรมาสของปี บริษัทฯ จะมีปริมาณสินค้าคงคลัง เกิน
กวา่ปกติ  แต่บรษัิทฯ กส็ามารถระบายสนิคา้ออกไดป้ระกอบกับบรหิารจดัการ

สินค้าบางกลุ่มอย่างใกล้ชิดจนปัจจุบันปริมาณสินค้าคงคลังได้กลับสู่สภาวะ
ปกติ  ทัง้นีบ้รษิทัฯ คาดวา่ผลกระทบจากความเสีย่งจากการดอ้ยคา่ของสินคา้
คงคลังน้ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในปัจจุบันค่อนข้างน้อย เน่ือง
จากบริษัทฯ ได้ศึกษาและสำารวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด    
และจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่อยู่ ในธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่าย
ภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีความสัมพันธ์
อันดีกับตัวแทนจำาหน่าย (Brand Supplier) ทำาให้สามารถเลือกรุ่นสินค้าใน
แต่ละย่ีห้อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าภายใต้สภาพของเงื ่อนไข
ในการแข่งขันในขณะนั้น  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้เป็น
อย่างดี  อีกทั้งการที่ผู้บริหารมีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนผู้ผลิตและ
จัดจำาหน่าย แบรนด์หลักๆ ของอุปกรณ์ถ่ายภาพ จะมีการควบคุมดูแลและ
บริหารสินค้าคงคลังร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำาหนดให้มีการ
ติดตามผลการขายและรายงานสินคา้คงเหลืออยา่งต่อเนือ่ง มีการส่งรายงาน
สินคา้คงคลังเป็นรายสัปดาห์ให้แก่บรษัิทคูค่า้เพือ่รว่มกนักำาหนดปรมิาณการ
สั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือน

 นอกจากนี ้ การท่ีบรษัิทฯ ไดติ้ดตามผลการขายและรายงานสนิคา้
คงเหลืออย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้า
คงคลังได้ตลอดเวลา ทำาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะควบคุมและจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  และจากนโยบายการต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าสำาหรับ
สินค้าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้า หรือเส่ือมคุณภาพ  โดยแยกเป็นแต่ละประเภท
ของกลุ่มสินค้า โดยใน ปี 2561 มีการตั้งรายการสำารองเพื่อผลขาดทุนจาก
สินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมัยจำานวน 32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของ
รายได้รวม 
 
 สำาหรบัการออกผลิตภณัฑร์ุน่ใหม่น้ัน บรษัิทฯ และตัวแทนจำาหน่าย
จะร่วมกันวางแผนประมาณการยอดขายเพื่อกำาหนดจำานวนสินค้าคงคลังท่ี
เหมาะสม ในกรณท่ีีอาจมีขอ้ผิดพลาดจากการประมาณการดงักล่าว ตัวแทน
ผู้จดัจำาหน่าย (Brand Supplier) จะเขา้มารว่มรบัผดิชอบในรปูแบบต่างๆ เชน่ 
การปรับลดราคาขายลงเพื่อเร่งยอดขายในผลิตภัณฑ์ท่ีขายได้ช้า ทั้งน้ี อาจ
มีการเจรจาชดเชยราคาสินค้าบางส่วนตามปริมาณสินค้าคงคลังท่ีเหลืออยู่ 
นอกจากน้ีผู้บริหาร ยังมีนโยบายให้ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) เพิ่มเติม
ให้แก่พนักงานที่ขายสินค้าที่สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำา

3.4)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผู้บริหาร
 ผู้บริหารและทีมงานมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการกำาหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย และนโยบายการดำาเนินธุรกิจ และกำากับธุรกิจให้เป็นไปในแนวทาง
ท่ีกำาหนด ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทีมผู้บริหารหลักโดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารซึ่งเป็นผู้กำาหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ก็อาจเป็นเหตุให้ 
บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลกำาไรถดถอย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
 
 อย่างไรก็ด ีท่ีผา่นมา บรษัิทฯ มีมาตรการในการจดัสรรและกระจาย
อำานาจหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ซึ่งในการดำาเนินธุรกิจผู้บริหารและทีมงานก็มี
ส่วนร่วมในการกำาหนดแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ มาโดยตลอด นอกจาก
น้ี บรษัิทฯ ก็มีแผนการพฒันาเพือ่เพิม่ความรูค้วามสามารถให้บุคลากรอย่าง
สม่ำาเสมอ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
สืบทอดธุรกิจได้หากผู้บริหารท่านดังกล่าวลาออกหรือเกษียณ
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3.5) ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจำาเป็นที่จะต้องมีการกระจายสินค้าไปตามสาขาต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตามจังหวัดหลักๆ ท่ัวประเทศ ประกอบกับ
สินค้ามีมูลค่าพอสมควร เคลื่อนย้ายสะดวกและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไป จาก
ลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน เชน่ พนักงานขายประจำาสาขา และพนักงานเก็บสินค้า เป็นต้น 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประกอบของบริษัทฯ ได้
 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึง
ได้วางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว้เป็นอย่างดีโดยการนำาระบบ
สารสนเทศมาชว่ยสนับสนุน เชน่ ในส่วนการขายหน้ารา้น บรษัิทฯ มกีารบันทึก
เลขประจำาตัวเครื่องท่ีขายทุกครั้งท่ีมีการขาย มีการโอนเงินได้ที่ได้จากการ
ขายสินค้าทุกวัน  มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยการเข้าตรวจนับสินค้า
จากฝ่ายตรวจสอบฯ อย่างสม่ำาเสมอ ในส่วนระบบจัดเก็บสินค้า บริษัทฯ ก็มี
มาตรการการตรวจสอบสินคา้โดยละเอียดและมีการตรวจนับปรมิาณจรงิทกุ
เดือน โดยพนักงานดูแลสินค้าทุกรายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันหากมีสินค้า
สูญหาย นอกจากน้ียังมีมาตรการลงโทษในเรื่องการทุจริตอย่างรุนแรงและ
พนกังานบรษัิทฯ ต้องมีเงนิประกันจำานวนหนึง่ ซึง่จากมาตรการดังกล่าวทำาให้ 
บรษัิทฯ เชือ่ม่ันวา่ถงึแม้วา่เกิดการทุจรติขึน้จรงิ ก็สามารถท่ีจะตรวจพบได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว โดยมาตรการต่างๆ และระบบงานที่บริษัทฯ วางไว้เป็นอย่าง
ดีก็จะช่วยจำากัดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไว้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระสำาคัญต่อ
ผลประกอบการ  ทั้งนี้ ในปี 2560 และ 2561  มีความเสียหายจากการทุจริต
ของพนักงาน  มูลค่าประมาณ 3.4 แสนบาท และ 7.1 แสนบาท  ตามลำาดับ 
นอกจากนี้ ยังคงมีความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย 
ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เรียกเก็บค่าเสียหายดังกล่าวจากพนักงานที่ปฏิบัติผิดพลาด
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ

3.6) ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ยี่ห้อชั้นนำา
 จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์
ถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง จากตัวแทนผู้ผลิตและจำาหน่าย Brand 
ชั้นนำาต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ เช่น Canon Nikon Sony Fuji Olympus 
Panasonic Leica เป็นต้น ซึ่งภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าต่างๆ 
ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้บริโภค นอกจาก
น้ีในบางช่วงเวลาของกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์บางรุ่นบางย่ีห้อ อาจจะ
ทำาให้ยอดขายในผลิตภัณฑ์น้ันๆ ขายดีขึ้นกว่าภาวการณ์ปกติ  ดังน้ัน หาก 
บรษัิทฯ สูญเสียการเป็นผู้จดัจำาหน่ายอปุกรณถ์า่ยภาพชัน้นำาเนือ่งจากสาเหตุ
ต่างๆ เชน่ ไม่ไดร้บัการต่อสัญญาแต่งต้ังเป็นผูจ้ดัจำาหนา่ย จากตัวแทนผูผ้ลิต
และจำาหน่ายของ Brand ต่าง ๆ บริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจำาหน่ายมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย เป็นต้น อาจส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้
 
 อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเป็นผู้จัดจำาหน่ายกับ
ตัวแทนผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพช้ันนำา บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้จัด
จำาหน่ายในยี่ห้อชั้นนำาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ สามารถปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขทางการค้าตามท่ีตกลง จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทท่ีเป็น
ตัวแทนผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพเรื่อยมา ประกอบกับปัจจุบัน 
บรษัิทฯ มีชอ่งทางการจำาหน่ายท่ีมสีาขามากท่ีสดุในประเทศไทย และมีทีมขายท่ี

มีประสิทธภิาพ บรษิทัฯ จงึมีความเชือ่ม่ันวา่บรษัิทต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนผู้ผลิต
และจำาหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพจะยังคงมอบความไว้วางใจให้ บริษัทฯ เป็นผู้
จัดจำาหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ไปอย่างต่อเนื่อง
 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงตัวแทนผู้ผลิตและจำาหน่าย
อปุกรณถ์า่ยภาพรายใดรายหนึง่ โดยปัจจบัุน บรษัิทฯ ซือ้สินค้าจากตัวแทนผู้
ผลิตและผู้จำาหน่ายรวม 10 รายแรก คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 95% โดยในระยะ
เวลา 3 ปทีีผ่า่นมา ยอดการส่ังซือ้สินคา้จากตัวแทนผูผ้ลิตและจำาหน่ายแต่ละ
รายมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดขายรวม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีนโยบายจะรักษายอดการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละรายไม่ให้เกินร้อยละ 25 ของ
ยอดการสั่งซื้อรวม ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำาให้ บริษัทฯ  ลดผลกระ
ทบความเสีย่งจากการสูญเสียการเป็นผู้จดัจำาหน่ายในอปุกรณถ์า่ยภาพชัน้
นำา

3.7) ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่า
ร้านค้า
 สินค้าส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ มีช่องทางการจำาหน่ายผ่านสาขา
ต่างๆ อันเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนท่ีเช่าท่ีบริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าระยะส้ัน (3 ปี) จากเจ้าของพื้นท่ี อาทิ
เช่น ศูนย์การค้า หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทำาให้มีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือถูกปรับขึ้นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
พื้นที่เมื่อมีการต่อสัญญาใหม่ อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ 
 
 อย่างไรก็ตามในธุรกิจของ บริษัทฯ คงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก
การทำาสัญญาเชา่ระยะส้ันจากเจา้ของพืน้ท่ีไม่ได ้เพราะเป็นธรุกิจท่ีกระทำากัน
โดยปรกติ ประกอบกบั บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกิจมาอย่างยาวนาน มีชือ่เสยีง เป็น
ที่ยอมรับและต้องการของผู้ให้เช่า(เจ้าของพื้นที่) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้รับ
สิทธิในการต่อสัญญาก่อนเสมอ และท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้ปฏบิติัตามสญัญา
เชา่อยา่งเครง่ครดัและไมเ่คยถกูยกเลิกสัญญาเชา่ จงึทำาให้เชือ่วา่ บรษัิทฯ จะ
ได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปในอนาคต อีกทั้ง การทำาสัญญาเช่าระยะส้ัน
ดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยง หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท้ังน้ี บ๊ิก คาเมร่า อาจจะพิจารณาไม่ต่อสัญญาเช่าได้เช่นกัน หากเจ้าของ
พื้นท่ีบางรายท่ีเรียกร้องค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีท่ีเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูงจน 
บริษัทฯ คาดว่าอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในสาขานั้น

3.8)  ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจุบัน บริษัทฯ เช่าอาคารสำานักงาน (สำานักงานใหญ่ ) จาก
บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มีนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 
และนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) และเช่า
อาคารสำานักงานพร้อมคลังสินค้า จากนางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์  
รวมถงึเชา่ท่ีดนิเพือ่ปลูกสรา้งอาคารทีพ่กัสำาหรบัพนักงาน (เพือ่ให้พนกังาน
ทีอ่ยูต่า่งจงัหวดัและตอ้งเขา้มาอบรมและทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัิ
งานขายได้พักอาศัยชั่วคราว) จาก นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์  
นอกจากนี้ยังมีการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า4  
จากนางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์  ซึ่งการทำาสัญญาเช่าดังกล่าวท้ัง 
4 ฉบับ เป็นการทำารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ท่ีต้ังของสำานักงานใหญ่ และคลังสินค้า และการดำาเนินธุรกิจโดยปกติของ 
บริษัทฯ  อน่ึง บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าก่อนบุคคล
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อื่น (First right of refusal) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถปรับขึ้นราคา
ได้เกิน ร้อยละ10 ของอัตราค่าเช่าในปีสุดท้ายของผู้ให้เช่า บริษัทฯ จึงมีความ
เส่ียงจากการพึ่งพิงการเช่าอาคารสำานักงานและท่ีดินจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ) โดยอาจมีความเส่ียงจากการไม่ได้ต่ออายุ
สัญญาเชา่ และความเส่ียงจากราคาคา่เชา่ท่ีอาจปรบัเพิม่ขึน้อย่างมีนัยสำาคญั 
ในการต่อสัญญาเชา่รอบใหม่ซึง่อาจกระทบกับผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ 
ในอนาคต

 ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ได้เช่าอาคารสำานักงานและท่ีดินจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถต่ออายุการ
เช่าดังกล่าวออกไปได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ ก็ยังเป็นผู้มีสิทธิใน
การเลือกต่อสัญญาเช่าก่อนบุคคลอ่ืนอีกด้วย ท้ังน้ีการทำาสัญญาเช่าท้ัง 4 
รายการดงักล่าว เป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเป็นคา่เชา่ท่ีต้องจา่ยให้กับบรษัิทฯและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าวขา้งต้นรวมเทา่กับ 7.64 ล้านบาทต่อป ีเม่ือเทียบกับรายได้
ของบริษัทฯ ในปี 2561  จะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 0.13  นอกจากนี้ ใน
การบรหิารจดัการเรือ่งสินทรพัย์ด้วยคา่เชา่ ยังชว่ยให้ บรษัิทฯ สามารถรกัษา
สภาพคล่องทางการเงินทีส่งูของบรษัิทฯ ได ้โดยที่ไม่ต้องนำาเงนิสดในจำานวนท่ี
สูงมาลงทุนในอาคารสำานักงาน และยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการดำาเนิน
งานซึง่สะทอ้นจากอตัราส่วนทางการเงนิ เช่น อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
ที่อยู่ในระดับที่สูง
 

1. ที่ตั้งเลขที่ 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสำานักงานสูง 4 ชั้น  (อาคารใหม่)  มีเนื้อที่ใช้สอยรวม  1,240 ตารางเมตร 
    โดยคิดราคาค่าเช่าเดือนละ 351,819 บาท กำาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. ที่ตั้งเลขที่ 115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. เป็นอาคารสำานักงานและคลังสินค้า สูง 4 ชั้น มีเนื้อที่ 1,659 ตารางเมตร โดยคิดค่าเช่า
    เดือนละ  261,500 บาท  กำาหนดระยะเวลา 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 กำาหนด
    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  
   กำาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.9)   ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว
 บริษัทฯ เป็นผู้จำาหน่ายกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องใน
การถา่ยภาพทีม่สีาขาครอบคลุมมากทีสุ่ดในประเทศไทย   โดยผลิตภณัฑ ์เป็น
สินคา้กลุ่มเทคโนโลยี ซึง่อาจจดัเป็นสินคา้กลุ่มแฟชัน่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
กระแสสมัยนิยม ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขึน้อยูกั่บหลายปัจจยั อาทิเชน่ 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์  พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึง
รสนิยมการบริโภค ความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการใช้
ชวีติ ท้ังน้ีหากบรษัิทฯ ไม่สามารถท่ีจะปรบัตัวให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง
ท้ังในดา้นเทคโนโลย ีและพฤติกรรมผู้บรโิภคไดทั้นท่วงทีอาจจะส่งผลให้บรษัิทฯ 
ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อยอด
ขาย ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ บิ๊ก คาเมร่า
 
 แม้ว่าในอดีตกล้องถ่ายภาพได้มีการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีจาก
กล้องที่ใช้ฟิล์ม มาเป็นกล้องดิจิทัล  และการเปล่ียนแปลงในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีของกล้องและสินค้าทดแทน ในปัจจุบันยากท่ีจะหลีกเล่ียง อาทิ
เช่น จากการท่ีอัตราการเติบโตของตลาดกล้องคอมแพ็คท่ีมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนือ่ง   ตลอดชว่งระยะเวลาทีผ่่านมา   ด้วยเหตุผลทีโ่ทรศพัท์เคล่ือนท่ี   
(สมารท์โฟน) มีอตัราการเติบโตเพ่ิมมากขึน้ โดยท่ีผูบ้รโิภคในปัจจบัุนนยิมการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น และด้วยความสะดวกใน
การพกพา ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ มูลค่าตลาดเคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการท่ีจำานวนยอดขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่ม
ขึ้น กลับทำาให้ยอดจำาหน่ายกล้องในกลุ่มที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า
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ทุนจดทะเบียน       352,887,880    บาท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว      352,887,880    บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ   3,528,878,800    หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                       0.10       บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

(1)   

(2)   

(3)        

(4)      

(5)        

(6) 

(7) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์  

นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ 

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ 

นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 

นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 

นางสาวณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์ 

รวมครอบครัว เธียรกาญจนวงศ์ 

นายปกรณ์ ธีรธำารง 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 

นางสาวกมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์ 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ (ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)                  

นายศุภโรจ  โรจน์วีระ

นายสกนธ์ พึ่งพรสวรรค์ 

EAST FOURTEEN LIMITED-DFA 
EMERG MARKET CORE EQ PORT 

นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ 

นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ  

รวม 

1,115,614,000

378,702,000

371,552,000

321,552,000

87,591,600

87,382,800

81,991,600

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

20,000,000

14,500,000

779,217,164

3,528,878,800

31.61

10.73

10.53

9.11

2.48

2.48

2.33

69.27

1.63

1.47

1.32

1.13

0.78

0.72

0.62

0.57

0.41

22.08

100

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 ลำาดับ      ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                  จำานวนหุ้น 
  

    ร้อยละของจำานวนหุ้น
   ที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด

ณ วันปิดสมุดทะเบียน  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
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มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

จำานวนเงินรวมที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธ4

0.141

 
494.04

58%

0.132

458.75

59%

0.083

 
282.31

51%

หมายเหตุ :
1.  เงินป�นผลจ�กผลประกอบก�รประจำ�ป� 2559 จำ�นวน 0.14 บ�ท/หุ�น  เป�นก�รจ��ยเงินป�นผลระหว��งก�ล ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท โดย

จ��ยเป�นเงินสดป�นผลให�ผุ็ถือหุ�น จำ�นวน 0.07 บ�ท/หุ�น เมื่อวันที่ 1 ธันว�คม 2559  และจ��ยต�มมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นส�มัญประจำ�ป� 2560 จำ�นวน 0.07 
บ�ท/หุ�น เมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2560

2. เงินป�นผลจ�กผลประกอบก�รประจำ�ป� 2560 จำ�นวน 0.13 บ�ท/หุ�น  ต�มมติที่ประชุมประจำ�ป� 2561 โดยจ��ยเป�นเเงินสด เมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2561
3. เงินป�นผลจ�กผลประกอบก�รประจำ�ป� 2561จำ�นวน 0.08 บ�ท/หุ�น เป�นอัตร�ท่ีได�รับคว�มเห็นชอบจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันท่ี 14 

กุมภ�พันธ� 2562  และให�นำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นส�มัญประจำ�ป� 2562 ในวันที่ 25 เมษ�ยน 2562       

4. อัตร�ก�รจ��ยเงินป�นผลต�อกำ�ไรสุทธิ คำ�นวณจ�กกำ�ไรสุทธิงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รภ�ยหลังจ�กก�รหักข�ดทุนสะสมและทุนสำ�รองต��งๆทั้งหมดแล�ว

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำารองต่างๆตามกฎหมาย และเงินสำารองอื่น 
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำาเป็นในการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน และการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ และการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำาเสนอเพื่อ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2559-2561  มีดังนี้

            รายละเอียด                 2559                      2560                    2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ  

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 

เลขานุการบริษัท
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

กรรมการผู้จัดการ
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 ท่านประกอบด้วย  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามคือ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ์ 
หรือนายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็น 2 คนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง

หม�ยเหตุ :  น�ยธนสิทธิ์  เธียรก�ญจนวงศ�* ได�รับแต�งตั้งให�เป�นกรรมก�รต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2561
                    เมื่อวันที่  2 พฤศจิก�ยน 2561  แทนน�งส�วปริศร�  เธียรก�ญจนวงศ�  ที่ล�ออก

คณะกรรมการบริษัท 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์*

นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

นางหฤทัย สุขยิ่ง

 

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

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

 ลำาดับ             รายชื่อ                            ตำาแหน่ง 

 ลำาดับ  รายชื่อ          ตำาแหน่ง   
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

(ภายหลังเข้ารับตำาแหน่ง)
2560                              2561   
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำาในการกำาหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป็นผู้ติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำานาจ
ให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อ

บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้น

2. พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน  
และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำา

3. กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

4. ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำาเนินการให้บริษัทฯ นำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
6. จดัให้มีการทำางบการเงนิ ณ วนัส้ินสุดรอบปบัีญชขีองบรษัิทฯ และลงลายมือชือ่เพือ่รบัรองงบการเงนิดงักล่าว เพือ่นำาเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นในการประชมุ

สามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอก่อนนำา

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้

เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนมัุติแต่งต้ังบุคคลทีมี่คณุสมบัติและไม่มคีณุสมบัตต้ิองหา้มตามท่ีกำาหนดในพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจำากดั พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิม่เตมิ)  พระราชบัญญติัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรอืระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้ง
เข้าดำารงตำาแหน่ง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย อาทิเชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พจิารณากำาหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอำานาจลงนามผูกพนับรษัิทฯ  ได ้พจิารณาแตง่ต้ังผู้บรหิารตามคำานิยามท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอ

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. สง่เสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทยในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับหนา้ที่

และความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหารนั้น
14. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
5. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.

2.

3.

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

นางหฤทัย สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

 ลำาดับ               รายชื่อ                              ตำาแหน่ง  

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานและอนุมัติ
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงาน    

7. กับผู้สอบบัญชี
8. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที ่
        เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 8.7 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8.8 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 8.9 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับ 

ผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัท ได้กระทำาความผิดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. รายงานผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบรษัิททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ ตรวจ
สอบ หากพบหรอืมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรอืการกระทำาดังต่อไปน้ี ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของ บรษัิทฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
  10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

          ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการ
                          ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระทำาตามวรรคหน่ึงตอ่สำานักงาน 

          คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน งบประมาณประจำาปี และอำานาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ
2. ควบคมุดูแลการดำาเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ ให้เปน็ไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณประจำาปีที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำาปรึกษา แนะนำา การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำานำา จำานอง ค้ำาประกัน และการอื่น

ใด  รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำาธุรกรรมตามปกติของ บริษัทฯ ภายใต้อำานาจวงเงินที่ได้กำาหนดไว้
4. กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมท้ังเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน

ของ  บริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำานาจแทนบริษัทฯ 
ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

5. กำากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำาการอย่างหนึ่อย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้ 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 
  ทั้งนี้การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารมีหน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลเรือ่งการดำาเนนิกิจการ และ/หรอื การบรหิารงานประจำาวนัของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารประกอบ

กิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำาสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด
2. กำาหนดและนำาเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ประโยชน์การจัดทำาเรือ่งดังกล่าวเพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารเขา้รว่มการพิจารณาเรือ่ง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
4. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำานาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ มาให ้
      ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำาปรึกษาในกรณีจำาเป็น
13. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและรับทราบข้อร้องเรียนรวมถึงผล 
       การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
14. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี
15. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำานักสอบบัญชีเดียวกัน
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 4 ท่าน

1.

2.

3.

4.

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

 ลำาดับ               รายชื่อ                              ตำาแหน่ง
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5. มีอำานาจพจิารณาอนุมัติเฉพาะกรณหีรอืการดำาเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธรุกิจของบรษัิทฯ ภายใต้วงเงนิหรอืงบประมาณประจำาปี ตามท่ีไดร้บัอนมัุติจากคณะ
กรรมการบรษัิทฯ และอำานาจดำาเนนิการตามท่ีกำาหนดไว้โดยในการดำาเนินการใดๆ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะต้องไม่ก่อให้เกิดหน้ีสนิหรอื
ภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาทต่อสัญญา ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ ทำากับสถาบันการ
เงินใดๆ (Project Finance) ด้วย

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์หรือเงินฝาก เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
7. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญๆ ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำาหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ
10. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ
12. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
13. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯและ/

หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ กลั่นกรองและหาข้อสรุป
14. พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรม 

เนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไปเป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ท้ังนี้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอำานาจในการอนุมัติเรื่อง หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไม่ใช่เป็นเงื่อนไข
ปกตทิางการค้า รายการได้มาจำาหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์สำาคัญของบริษทั และ/หรือ รายการทีป่ระธานเจ้าหนา้ที่บริหารหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง มสีว่นได้
เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ  ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการ
ทำารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

หม�ยเหตุ : 
*น�งส�วปริศร�  เธียรก�ญจนวงศ�  ได�ล�ออกจ�กก�รเป�นกรรมก�รบริษัท ตั้งแต� วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2561
**น�ยธนสิทธิ์  เธียรก�ญจนวงศ�  ได�รับแต�งตั้งให�เป�นกรรมก�รบริษัท  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2561 
  แทนน�งส�วปริศร�  เธียรก�ญจนวงศ�  ที่ล�ออก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 4 ท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

3. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

4. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

5. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

6. นางหฤทัย สุขยิ่ง

7. นายธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ์**

1. นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์*

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

 

กรรมการ

110,000

75,000

75,000

148,000

135,000

135,000

-

 60,000

5/5

5/5

5/5

4/5

5/5

5/5

0/0

4/5

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

-

-

-

190,500

190,500

190,500

190,500

-

-

110,000

75,000

265,500

338,500

325,500

325,500

-

60,000

      รายชื่อ    ตำาแหน่ง   

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าเบี้ยประชุม

(บาท)  

ค่าบำาเหน็จ
กรรมการ

(บาท)
รวม (บาท)

                            
คณะกรรมการ

 บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 5 4 738,000 762,000 1,500,000
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำาหนด
ค่าตอบแทน การสอบทานรายไตรมาสและการสอบบัญชีสำาหรับปี 2561 เป็นจำานวนเงินรวม 3,200,000 บาท   (ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำาเป็นตามที่จ่ายจริง)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หม�ยเหตุ :  *รวมค��สอบบัญชีของบริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำ�กัด (บริษัทย�อย)  จำ�นวน 410,000 บ�ท 
และค��สอบบัญชีของบริษัท บิ๊ก ค�เมร�� โฮลดิ้ง จำ�กัด (บริษัทย�อย) ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งในระหว��งป� 2561 จำ�นวน 330,000 บ�ท

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561ไม่เกิน 2 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
     --  ไม่มี 

1. ประธานกรรมการ

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

22,000

22,000

15,000 / 15,000

                    ตำาแหน่ง                     เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)  

เงินเดือนและโบนัส

เงินสนับสนุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และเงินอื่นๆ*

ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น 

5 547,132,000

 1,609,645

2,500,000

256,604

3,530,000*                                                                                  

305,857

41,217,400

 1,382,776

ปี 2560

ปี 2560

        ปี 2561 

         ปี 2561 

ประเภทค่าตอบแทน

รายการ

จำานวนผู้บริหาร จำานวนผู้บริหารมูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท)

รวม

รวม

5 548,741,645

2,756,604 3,835,857

42,600,176

หม�ยเหตุ : *เงินอื่นๆประกอบด�วยกองทุนประกันสังคม ค��อบรมสัมมน� และสวัสดิก�รอื่นๆ 
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1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญและมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงาน
โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้
มีประสิทธิภาพ โดยได้กำาหนด และดำาเนินการตามหลักการ และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่กำาหนดไว้ดังนี้

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้

   คณะกรรมการบรษิทั ถอืเป็นนโยบายสำาคญัทีจ่ะไม่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเปน็กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิท 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จงึห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแขง่ขนักับบรษัิทฯ หลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การทำารายการนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรมเสมอเหมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
   ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

การกำากับดูแลกิจการ

1.1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการในทกุวาระ เพือ่เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกวา่ 14 วนั รวมท้ังไดเ้ผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม  

1.2)  มีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสำาคัญ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ 
สนับสนุน และอำานวยความสะดวกต่อการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิด
เห็น และเปิดโอกาสขอคำาอธิบายหรือตั้งคำาถามใด ๆ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

1.3)  บรษัิทฯ จะดำาเนินการเพ่ือเอือ้ต่อการส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยไดมี้สิทธเิสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น และจดัให้มีกรรมการอสิระท่ีมีความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิเขา้มาเป็นกรรมการ อย่างน้อย 3 คน

1.4)  การจดบนัทึกรายงานการประชมุ ให้บันทึกให้ถกูต้อง ครบถว้นรวดเรว็ โปรง่ใส และบันทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเห็นท่ีสำาคญัไว้ในรายงานการประชมุ
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  บริษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากน้ี ให้นำารายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน

         นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

2.1)  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมีนโยบายที่จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้
รับสารสนเทศ การซักถามและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2)  อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2สัปดาห์
2.3) กำาหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วน 

น้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
2.4)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า    
         โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
2.5)  ให้เพิ่มการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2.6)  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2.7)   สนับสนุนให้มีการใชบั้ตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณท่ีีมขีอ้โต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.8)  มีการกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ  

และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
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4.นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กำาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
 คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายกำาหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ
กลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิธีทางที่สร้างสรรค์เท่าเทียมกัน ดังนี้
4.1)การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางต่อไปนี้

(1) กำากับดแูลการดำาเนินการ เพือ่ให้ม่ันใจวา่บรษิทัฯ มีสถานะทางการเงนิและผลการดำาเนินงานทีดี่ และมีการนำาเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิทฯ ผล 
ประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสมำ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(2) รายงานให้ผูถ้อืหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษัิทฯ ท้ังในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได้มขีอ้มลู
สนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

4.2) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำาธุรกรรม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการ 
กระทำาท่ีอาจจูงใจให้รฐั หรอืพนักงานของรฐัดำาเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม แต่จะเนน้การสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งกันในขอบเขตทีเ่หมาะสมและสามารถทำาได ้
4.3) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
 บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ 
4.4) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
 บรษัิทฯ มุ่งดำาเนินธรุกจิโดยประสงคท่ี์จะให้มีการสรา้งสรรค ์นำาเสนอ และบรหิารจดัการผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษัิทฯ แกลู่กค้าอย่างมมีาตรฐาน
และมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำาเนินงานดังนี้

(1) มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(2) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
(3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง

ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ  
ของสินค้าหรือบริการ

(4) จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลกูคา้แจง้ถงึปญัหาหรอืการให้บรกิารท่ีไมเ่หมาะสม เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะไดป้้องกันแก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็
และนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

(5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 
4.5) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
 บรษิทัฯ ยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพือ่สรา้งความเชือ่ถอืให้กบัเจา้หน้ี โดยปฏบัิติตามเงือ่นไขต่างๆ ตามสัญญาหรอืท่ีไดต้กลงกัน
ไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
4.6) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
 บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
เพื่อผลประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
4.7) การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเพ่ือความย่ังยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม 
4.8) นโยบายด้านการเปิดเผย ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน
 คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 
จัดให้มีศนูย์นักลงทุนสัมพนัธ์ทำาหน้าท่ีส่ือสารกับผู้ถอืหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวเิคราะห์หลักทรพัย์ท่ัวไปอยา่งเท่าเทียมกัน และดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังการเผยแพรข่อ้มูลในเวบ็ไซต์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดยีวกันก็ได้จดัให้ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการให้ขอ้มูลขา่วสาร และการประชาสัมพันธ์
ทำาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์
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4.9) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในอย่างสม่ำาเสมอ โดยจะทำาการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำาหนดมาตรการบริหาร
ความเสีย่งและผู้รบัผิดชอบ โดยคณะผู้บรหิารที่ไดร้บัมอบหมายจะคอยดแูลติดตามความเส่ียงตามแผนทีว่างไว ้โดยความรว่มมือและการประสานงานจากหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4.10) นโยบายด้านการควบคุมภายใน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ 
มีการกำาหนดบทบาทหน้าท่ีและอำานาจการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพ่ือให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ
ทำางานอย่างเป็นอสิระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำาหน้าที ่ท้ังน้ีบรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากบรษัิทภายนอก ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบัิติงานของ
ทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ แก้ไขปัญหา
เร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจ
สอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
4.11) นโยบายด้านการพนักงาน
 คณะกรรมการบริษัท จะกำาหนดให้มีการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความถูกต้องชอบธรรม โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายด้านการพนักงาน
4.12) นโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
 บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวม
ถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
4.13) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 บริษัทฯ ตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำาคัญในเรื่องการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และส่งเสรมิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ คนืกำาไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสรา้งสรรคสั์งคม สนับสนุนการศึกษาแกเ่ยาวชน และ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้บริษัทฯ จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแล
4.14) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
 การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำาหนดตามกฎหมาย  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกำาหนดนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

•  บรษัิทฯ สนับสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดแูลมิให้ธรุกิจของบรษัิทฯเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธมินุษยชน เชน่  ไม่สนับสนนุ
การบังคับใช้แรงงาน  (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)

• บรษัิทฯ ให้ความเคารพนับถอืและปฏบัิติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยก
ถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

• คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้
ไม่ตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนด

4.15) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 บรษิทัฯให้ความสำาคญักับการเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของบุคคลอืน่และมีนโยบายหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษัิท 
ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิที่ชอบ
ด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำาหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้

• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น

• บริษัทจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆด้วยความระมัดระวังว่าได้รับอนุญาต
ให้ใช้จากผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานนั้นๆ รวมถึงจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา

• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการดำาเนินการใดๆ  ท่ีมีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิใน          
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆทุกประเภท

• งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ และ/หรือพัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำาขึ้นโดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/
หรือกระทำาตามคำาสั่งของบริษัทฯ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯทั้งสิ้น
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4.16) นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต
 บรษัิทฯมีนโยบายการให้ขอ้มูลการกระทำาผิดและการทจุรติ การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูล เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีช่องทางในการรายงานและ
แจง้เบาะแสการกระทำาผิดหรอืการทจุรติทีเ่กิดขึน้ในบรษัิทฯ โดยจดัให้มีชอ่งทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถเขา้รายงานหรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งท่ีอาจทำาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ หรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามจรรยาบรรณ

• ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ยของบรษัิท กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ในกรณท่ีีพบเห็นหรอืถกูกดดนั/บังคบัให้กระทำาการใดๆท่ีเป็นการขดัต่อจรรยาบรรณ
หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

• กรณีที่เป็นพนักงาน สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงหรือสำานักตรวจสอบภายในแล้วแต่กรณี  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 ตามท่ีได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการและ

เลขานุการบริษัท 
ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการกระทำาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณท่ีดีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่ง
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ส่งมาได้ที่ 

 เลขานุการบริษัท
	 บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
	 115,	115/1	ถนนสวัสดิการ	1	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพมหานคร	10160

 นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งเลขานุการบริษัท 
 bod @bigcamera.co.th รวมถึงสำานักตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4.17) นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือ

ทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพือ่น และคนรูจ้กั ไม่วา่ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รบั ผู้ให้ หรอืผูเ้สนอให้สินบน ท้ังท่ีเป็นตัวเงนิ หรอืไม่เป็นตัวเงนิ ท้ังแก่หน่วย
งานของรัฐหรือเอกชนที่บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

(2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จ
จริงและสถานการณ์แวดล้อม

(3) บริษัทไม่มีนโยบายลดตำาแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำาน้ัน จะทำาให้บริษัท สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม

(4) ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) พนักงานต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิด

ชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่

ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำาหนดไว้
(4) ผู้ที่กระทำาคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้ นอกเหนือจากการได้

รับโทษตามกฎหมายหากว่าการกระทำานั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย
(5) บริษัทจะให้ความสำาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ

บริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้
(6) ให้สำานักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน ต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำาเนินการเบื้อง

ต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการให้และรับของขวัญหรือผล              
ประโยชน์ใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้รับจ้าง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำาเอียง หรือลำาบากใจ หรือเป็นผล
ประโยชน์ที่ขัดกันได้

• ผู้บริหารหรือพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำานัลใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัททำาธุรกิจด้วย
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4.18) วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 คณะกรรมการบรษัิท จะถอืเป็นหน้าท่ีในการจดัให้บรษัิทฯ มีวฒันธรรมองคก์รท่ีเหมาะสมโดยมอบหมายให้ฝา่ยบรหิารเป็น ผู้นำาเสนอวฒันธรรมองคก์รท่ี
พึงประสงค ์และดแูลให้มกีารสือ่สารอย่างมปีระสิทธิภาพไปยังพนักงาน เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจรว่มกัน โดยคณะกรรมการบรษัิท และฝา่ยบรหิารมีหน้าทีป่ระพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4.19) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  ซึ่งกำาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลัก
ทรัพย์  ห้ามมิให้บุคคลใดทำาการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์  หรอืหลักทรพัย์ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซ้ือขายหลักทรพัย ์ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  ในประการทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบต่อบุคคลภายนอกโดย
อาศยัขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรพัย์ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน  และตนได้ล่วงรูม้าในตำาแหน่งหรอืฐานะเชน่น้ัน  และไม่วา่การ
กระทำาดังกล่าวจะกระทำาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำาการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”
ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

(1) ห้ามบุคคลท่ีบริษัทฯกำาหนด  ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานับแต่วันส้ินไตรมาสจนกว่าจะมีการเปิดเผยงบการเงินประจำารายไตรมาส 
และประจำาปี  และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดเผยงบการเงินฯ  รวมถึงช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำาหนดเป็นครั้งคราว

(2) ในสถานการณพ์เิศษ  บุคคลท่ีบรษิทัฯกำาหนดอาจขายหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ ในระหวา่งชว่งเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรพัย์ได ้ หากตกอยูใ่นสถานการณ ์
เชน่ มีความยากลำาบากทางการเงนิอย่างรนุแรง หรอืต้องปฏบัิติตามขอ้กำาหนดต่างๆทางกฎหมาย หรอืตกอยู่ภายใต้คำาส่ังศาล  โดยต้องจดัทำาบันทึก
ระบุเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อ

      • ประธานกรรมการ (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)
      • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการ)
      • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทฯกำาหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
      ทั้งนี้  ให้จัดส่งสำาเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทด้วย
 (3) เลขานุการบริษัท  จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้บุคคลที่บริษัทฯกำาหนดทราบเป็นการล่วงหน้า
การรายงานการถือหลักทรัพย์  
  ๐ การรายงานครั้งแรก

• กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) โดยให้ส่งรายงาน
มายังเลขานุการบริษัท

 ๐ การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
• กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท
๐ กรรมการและผู้บรหิารมีหน้าท่ีต้องจดัทำาและเปิดเผยรายงานการถอืหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ ท้ังของตนเอง คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอด

จนการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ ตามพระราชบัญญติัหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59

๐ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำาสำาเนารายงานตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2  ส่งให้กับประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
7 วันทำาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น  
นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(1) การรับคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ
(2) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) ที่ได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สิทธิดังกล่าวแล้วจะต้องถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อจำากัดอื่นๆในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 บริษัทฯสนับสนุนให้บุคคลท่ีบริษัทฯกำาหนด  ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯในระยะยาว  ท้ังน้ี  ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะส้ันหรือ
เป็นการเก็งกำาไรในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยระยะสั้นในที่นี้หมายถึงระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่า
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 บริษัทฯ มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการแนวทางความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำาหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 
 (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 (4)การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
   
นโยบายภาพรวม
 บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว่าการท่ีธุรกิจจะเติบโตอย่างย่ังยืนได้น้ันไม่ใช่อยู่ท่ีผลประโยชน์หรือกำาไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จำาเป็นต้องคำานึงถึงการคืน
กำาไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่ไปด้วย โดยนำาความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทำางาน นอกจากนี้ยังมีการกำา
กับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตจาก
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

• บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่น
ทำาความดต่ีอบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำาเนนิงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคมุทีด่ ีโดยใชค้วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมาย
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจงคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข

• ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

 (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ผู้บรหิารจะต้องปฏบัิติหน้าท่ีดว้ยความซือ่สัตย์สุจรติ ระมัดระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวสัิยทัศน์กวา้งไกล ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากขอ้มูล

ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำาเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทฯ ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพ่ือการดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี

ศักดิ์ศรี  โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพ
ทางสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำาเนิด หรือสถานะ

 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัตติ่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยปราศจากความลำาเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความกา้วหน้าและ

เพิ่มประสทิธิภาพในการทำางานของพนกังาน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนกังานตอ้งพึงปฏิบตัิ จัดสวัสดิการ
ให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

 (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มา  เนื่องจาก

การดำาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและ บริการอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค
• บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ  เพื่อ

หาทางออกร่วมกัน
 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรื่องขยะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (“ขยะอิเล็คทรอนิคส์”) 
โดยบริษัทฯ จะรวบรวมแบตเตอรี่เก่า อุปกรณ์กล้องที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยส่งไปยังโรงงานที่มีกระบวนการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

 ความรับผิดชอบต่อสังคม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(7) การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความ
     รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย



33

 (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ 
 ช่วยเหลือสนับสนุน และอาสาทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
  บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำาสิ่ง

ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก เพื่อทำาให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

  การเผยแพรน่วตักรรมถอืเป็นความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใ่ห้กับกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรบัทราบท้ังทางตรงและทาง
อ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯได้อย่างทั่วถึง 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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  ได้ดำาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาสามารถระดมทุนเข้าโครงการได้ถึง  2,617,710 บาท   

วัตถุประสงค์ของโครงการ
•     เพือ่สนบัสนุนให้ผู้ท่ีรกัการถา่ยภาพและชมุชนท้องถิน่ท่ีขาดโอกาส 
มีความรู้เข้าใจท่ีจะดูแลสุขภาวะทางตาด้วยตนเองและผลกระทบท่ีเกิดจาก
สุขภาพและสิง่แวดล้อมท่ีเปน็สาเหตุของโรคทางตาโดยเชือ่มโยงความรูร้ะหวา่ง
จักษุแพทย์ของสภากาชาดไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ
•  เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้ท่ีรกัการถา่ยภาพได้เกดิจติอาสาออกมาทำางาน
รบัใชส้งัคมและชมุชนทอ้งถิน่ ฝึกให้มีทักษะและเทคนิคในการให้ความรูแ้ก่กลุ่ม
ผู้เส่ียงตอ่การเกิดโรคทางตาและเห็นถงึความสำาคญัของความมน้ีำาใจในสังคม
พร้อมมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
•    เพือ่มีส่วนรว่มกับภาคเีครอืขา่ยตลอดจนองคก์รน้ำาดีในสังคมไทย
เกิดการรบัรูแ้ละรว่มมอืกันหาเงนิทุนสนบัสนุนโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” 
มอบให้แก่หน่วยแพทยจ์กัษุศลัยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมายของโครงการ
สร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างทันสมัยเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
การสมทบทุนกับโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” ภายใต้แนวคิด “Begin 
again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง มอบให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม 
สภากาชาดไทย ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยต้ัง
เป้าหมายไว้ที่จำานวน 3,000,000 (สามล้าน)บาท ภายในระยะเวลา 20 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2560 –  31 มีนาคม 2562

สถานที่ดำาเนินงาน
ต้ังกล่องรับบริจาค ณ BIG Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิทัลท่ีมีความสุขให้
เลือกมากที่สุดทุกสาขาทั่วประเทศ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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การประชาสัมพันธ์โครงการ
 • แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “ เปิดตาดีสู่สังคมไทย ” ภายใต้แนวคิด “Begin again” ภาพแห่งชีวิตชัดเจนอีกครั้ง
 • จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณาขนาด A3 และ แผ่นป้ายโฆษณาแบบตั้ง ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร ติดตั้ง ณ ร้าน BIG Camera 
    ที่มากกว่า 214 สาขาทั่วประเทศ
 • จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณาขนาด A3 ติดตั้ง ณ  มหาวิทยาลัยและสถานท่ีสำาคัญท่ัวไป
 • ทำาการประชาสัมพันธ์บนชุมชนสังคมออนไลน์
 • ประชาสัมพันธ์เพลงและวีดีทัศน์ประจำาโครงการผ่านช่องทางชุมชนสังคมออนไลน์                                    
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 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้ที่รักการถ่ายภาพ และลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้าน BIG Camera ที่มีมากกว่า 210 สาขาทั่วประเทศ รับรู้และร่วมสมทบทุนพร้อมสนับสนุน โครงการ “ เปิด
ตาดสู่ีสังคมไทย ” ภายใต้แนวคดิ “Begin again” เพือ่นำารายไดม้อบให้แก่หน่วยแพทยจ์กัษุศลัยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ใช้ในการสนับสนุนการทำากิจกรรมต่างๆ ต่อไป เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสายตา
            สำาหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย เป็นการทำางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 โดยจะมีการปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เข้าถึงพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาหรับโครงการตามเป้าหมายเดิมที่กำาหนดไว้มากขึ้น เพื่อให้รูปแบบของโครงการมีความทันสมัยและก้าวทัน
เทคโนโลยีและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับเทรนด์ธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

ประมูลกล้องดิจิตอลในราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท งาน BIG CAMERA FESTI-
VAL 2018 วันที่ 4 – 11 เมษายน 2561 ประมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่อง
ทาง live facebook big camera โดยรายไดจ้ากการประมูลท้ังหมดไม่ถกูหักคา่
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

• จัดทำากิจกรรมการประมูลกล้องดิจิทัล จำานวน 2 ครั้ง
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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 
และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำาเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

รูปแบบโครงการ
 สมาคมถา่ยภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารยแ์ต่ละสถาบันคดัเลือกนกัศกึษาจาก 18 สถาบันการศกึษามาเขา้
ร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำานวน 2 คน นักศึกษาที่
ได้รบัคดัเลอืกจะไดร้บัการอบรมและคำาแนะนำาเกีย่วกับการถา่ยภาพภาคทฤษฎแีละปฏบิติัจากวทิยากรผู้มี ประสบการณท์างการถา่ยภาพและชา่งภาพมืออาชพีจาก
สมาคมฯ

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยศิลปากร                       
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        • มหาวิทยาลัยรังสิต                  • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม             
• มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด        • มหาวิทยาลัยศรีปทุม    • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
• มหาวิทยาลัยนเรศวร                            • มหาวิทยาลัยบูรพา          • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
• มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา             • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี      • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   ราชมงคลรัตนโกสินทร์              เจ้าคุณทหารลาดกระบัง      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

ขั้นตอนการดำาเนินการของบริษัทฯ ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าทำาธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทฯได้กำาหนดขั้นตอนการพิจารณาการทำาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
 (1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯจะใช้เกณฑ์เรื่องราคา
และเงือ่นไขท่ีบรษัิทฯ ให้กับลูกคา้ท่ัวไป หรอืราคาและเงือ่นไขท่ีใชกั้นทัว่ไปในตลาดสำาหรบัการทำาธรุกรรมในลักษณะเดยีวกันหรอืคล้ายคลึงกัน และในกรณทีี่ไม่มีราคา
ตลาดที่สามารถนำามาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำาธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำา
รายการด้วย  
 (2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำานวณได้จากทรัพย์สินหรือ
มลูค่าอ้างองิ หรือเปน็รายการธรุกจิปกต ิหรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิี่ไมม่เีงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป หรือเปน็รายการเชา่ หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ไมเ่กนิ 
3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำาการคำานวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดำาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็นต้น
 (3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว
กับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย 
 (4) บริษัทฯจะรายงานการตกลงเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำา
ปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกำาหนด
 (5) สำาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการ
เก่ียวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการทำารายการกับบุคคลหรือกิจการที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

1.  บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด 

2.  บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

3.  บริษัท แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม จำากัด

1.  นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

2.  นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

3.  นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์

4.  นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์

5.  นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็นกรรมการของบริษัทย่อย และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นบุตรของนายชาญและนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

ให้บริการผลิตภาพพิมพ์

ให้เช่าทรัพย์สิน

ประกอบธุรกิจโรงแรม

บริษัทย่อย

เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง      ลักษณะการประกอบธุรกิจ         ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง       ลักษณะความสัมพันธ์
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หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาอันจะถือว่าเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
 รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

•  เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำานองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

 (6) ในกรณท่ีีมีรายการระหวา่งกันของบรษัิทฯ ท่ีนอกเหนอืจากการค้าปกติ ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมีส่วนได้เสียหรอื
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
กรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกันท่ีอาจเกดิขึน้ บรษัิทฯ จะให้ผู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ เป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
 (7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำารายการนั้นๆ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 บริษัทฯ ได้กำาหนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอำานาจอนุมัติการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
 (1)   ในกรณีท่ีเป็นการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติ
 (2)   รายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทอืน่หรอืรายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีไม่มีเงือ่นไขการคา้โดยท่ัวไป 
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป แต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคำานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มีอำานาจอนุมัติให้ทำารายการให้
เป็นไปตามตารางข้อ 4 ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งคำานวณจากมูลค่าของรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนี้

• รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้ว 
แต่จำานวนใดสูงกว่า

• รายการขนาดกลาง คอื รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านบาทแต่นอ้ยกวา่ 20 ล้านบาท หรอืมากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตต่่ำากวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์
ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

• รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำานวนใด
จะสูงกว่า (ยกเว้นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินแบบที่ 1 ให้ถือเอาค่าต่ำากว่าเป็นเกณฑ์)

1.รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด

ค่าจ้างผลิต

รายได้ค่าบริการ

14,395,725.93

1,477,044.53

4,160,411.95

522,222.17

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

บริษัทให้บริการพื้นที่พร้อม
อุปกรณ์ และค่าบริหาร
จัดการแก่ บริษัทย่อยสัญญา
มีอายุสัญญา 3 ปี โดยเรียก
เก็บค่าเช่าและค่าบริการตาม
สัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า กำาหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน  โดยมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว

รายได้ค่าบริการ กำาหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกันระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป  
โดยมีความถูกต้องเหมาะ
สมแล้ว

 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

มูลค่า (บาท) เหตุผลและความ
จำาเป็นของ

การทำารายการ
ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 2561 2560
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3.  รายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำากัด

นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์

นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์

ค่าเช่าอาคาร

ค่าภาษีโรงเรือน

ค่าเช่าอาคาร

ค่าภาษีโรงเรือน

ค่าเช่าอาคาร
จัดเก็บสินค้า

ค่าภาษีโรงเรือน

ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้
เป็นโรงอาหารและ
ห้องพักพนักงาน

4,221,828.00

603,118.32

3,138,000.00

448,285.68

190,668.00

27,238.32

88,272.00

 

4,221,828.00

603,118.32

3,138,000.00

448,285.68

190,668.00

27,238.32

88,272.00

บริษัทเช่าอาคารสำานักงาน  
จาก บริษัทไมดาส ดีเวลลอป
เมนท์ เพื่อใช้ในการดำาเนิน
งาน อายุสัญญา 3 ปี โดย
ใช้อัตราค่าเช่าตามราคา
ประเมินจากบริษัทผู้ประเมิน
อิสระ

บริษัทเช่าอาคารเพื่อใช้ใน
การดำาเนินงาน อายุสัญญา 
3 ปีโดยใช้อัตราค่าเช่าตาม
ราคาประเมินจากบริษัทผู้
ประเมินอิสระ

บริษัทเช่าอาคารเพื่อ จัดเก็บ
สินค้าอายุสัญญา 3 ปี โดย
ใช้อัตราค่าเช่าตามราคา
ประเมินจากบริษัทผู้ประเมิน
อิสระ

บริษัทเช่าที่ดินเพื่อ สร้าง
โรงอาหารและห้องพักแก่
พนักงานสาขาที่ได้เดินทาง
เข้ามาอบรมที่สำานักงานอายุ
สัญญา 3 ปีโดยใช้อัตราค่า
เช่าตามราคาประเมินจาก
บริษัทผู้ประเมินอิสระ

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน มี
การกำาหนดราคาตามบริษัท
ผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำานวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำาหนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร 

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน มี
การกำาหนดราคาตามบริษัท
ผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำานวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำาหนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร

ค่าเช่าอาคารสำานักงาน มีการ
กำาหนดราคาตามบริษัทประเมิน
อิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
กลต. โดยใช้วิธีคำานวณราคา
จากการให้เช่าที่ดินบริเวณใกล้
เคียงเพื่อหาราคาค่าเช่าที่เหมาะ
สม จึงเชื่อได้ว่าการกำาหนดราคา
ระหว่างกันมีความถูกต้องแล้ว
ตามควร

ค่าเช่าที่ดินระหว่างกัน มีการ
กำาหนดราคาตามบริษัทผู้
ประเมินอิสระ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กลต. โดยใช้วิธี
คำานวณราคาจากการให้เช่า
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อหา
ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม จึงเชื่อได้
ว่าการกำาหนดราคาระหว่างกันมี
ความถูกต้องแล้วตามควร

 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

มูลค่า (บาท)
 

เหตุผลและความ
จำาเป็นของ

การทำารายการ
ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 2561 2560

2.  รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม จำากัด ค่าบริการผลิต
ภาพพิมพ์

98,035.39 -   บริษัทย่อย ให้บริการผลิต
ภาพพิมพ์แก่บริษัทที่เกี่ยว 
ข้องกัน โดยเรียกเก็บค่า
บริการตามเงื่อนไขในการค้า
ปกติทั่วไป

รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท
ย่อย จึงมีความถูกต้องเหมาะ
สมต่อการประกอบธุรกิจของ
กิจการ

 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

มูลค่า (บาท) เหตุผลและความ
จำาเป็นของ

การทำารายการ
ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 2561 2560
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดำาเนินการ 

 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ดำาเนินธุรกิจเป็นบริษัทค้าปลีกกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการธุรกิจภาพ
พิมพ์ จนในปัจจุบันมีสาขาในศูนย์การค้าชั้นนำาในประเทศมากกว่า 280 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อร้าน  “BIG Camera”,  ”BIG Mobile”, “Wonder Photo 
Shop” และ “AIS Shop by Partner” และมีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภาพพิมพ์  ที่ใช้ในการเก็บความทรง
จำา ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจในการ
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามในการจัดตั้ง BIG Digiworld Company Limited โดยมีวัตถุประสงค์
ในการขายปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มเปิดสาขาแรกแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาภายได้ชื่อร้าน BIG Camera by 
Digiworld Hanoi

ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 ยังคงมีรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพเป็นหลักที่ร้อยละ 90 และรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารร้อย
ละ 9 และเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจภาพพิมพ์ร้อยละ 1 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,786 ล้านบาทสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 และกำาไรสุทธิ 549 ล้านบาท 

 2560         2561    เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขาย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้รวม

กำาไรขั้นต้น

EBIT

กำาไรสุทธิรวม

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

อัตรากำาไรสุทธิ (%)

5,179.53

100.13

5,755.51

1,807.32

962.97

774.43

31%

13%

5,328.49

107.88

5,786.01

1,610.75

688.43

549.43

28%

10%

หน่วย: ล้านบาท

3%

8%

1%

(11%)

(29%)

(29%)

ผลการดำาเนินงาน - งบการเงินรวม

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

อุปกรณ์ถ่ายภาพ 90%
อุปกรณ์สื่อสาร 9%

ภาพพิมพ์ 1%
5,786
ล้านบาท
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รายได้จากการขาย
 รายได้หลักของบริษัทฯเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของรายได้รวมผ่านทาง
ร้าน BIG Camera มากกว่า 220 สาขาทั่วประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีเครื่องหมายการค้าชั้นนำา อาทิ
เช่น แคนนอน นิคอน ฟูจิ โซนี่ โอลิมปัส ไลก้า โกโปร เป็นต้น รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี เป็นผลจากการที่ทาง
ผู้ผลิตได้ทำาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้อย่างดี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2561 ความสามารถ
ในการจับจ่ายของผู้บริโภคจะชะลอตัวแต่บริษัทฯก็ยังคงรักษาระดับการขายสินค้าในกลุ่มน้ีได้ จากการทำาแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ผลิตสินค้าตลอดท้ังปี 
รวมทั้งการเพิ่มการลงทุนในสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
 ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารนั้น มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9 ของรายได้รวมโดยมีอัตราเติบโตจากปีก่อน ในอัตราร้อยละ 28 
เป็นผลจากการทีใ่นระหวา่งปี 2560 บรษัิทฯมีนโยบายในการขยายรา้นจำาหน่ายอปุกรณส่ื์อสารภายใต้ชือ่ BIG Mobile by BIG Camera อย่างชดัเจนโดยในระหวา่ง
ปีดังกล่าวมีสาขาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 15 สาขา ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากการบริการ
 รายได้จากการบริการถือเป็นส่วนเสริมให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการล้างอัดภาพ ซ่อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ บริการจัดทำาสมุด
ภาพถ่าย (โฟโต้บุ๊ค) และการบริการขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึ่งงานบริการดังกล่าวรองรับในทุกสาขา โดยรายได้จากงานบริการในปี 2561 เพิ่ม
ขึ้นต่อเน่ืองจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงรายได้ในส่วนของงานบริการด้านภาพพิมพ์จากบริษัทย่อยท่ีมี
อัตราการเติบโตมากขึ้น ร้อยละ 20 และจากการดำาเนินการผ่านร้าน Wonder Photo Shop ที่ในระหว่างปีมีการเปิดเพิ่มเติมจำานวน 6 สาขา ส่งผลให้รายได้บริการ
จาก Wonder Photoshop Shop มีอัตราเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 215

หน่วย: ล้านบาท

2559  2560  2561

รายได้จากการขาย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ต้นทุนขายสินค้า

ต้นทุนในการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้

กำาไรขาดทุน สุทธิ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที่จะไม่
ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรขาดทุนในภายหลัง

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

  

 -
 

-

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

  

-
 

1.40

773.03

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

-

549.08

ผลการดำาเนินงานรวม
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รายได้อื่น
 รายได้อื่นของบริษัทฯประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รายได้จากการขายบัตรกำานัลการผลิตภาพพิมพ์ต่างๆ ท่ีผู้ซื้อไม่นำากลับมาใช้เงิน
สนับสนุนที่ได้รับจากทางตัวแทนผู้ผลิตสินค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้นยอดขายและเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รายได้อื่นในปี 2561 
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนการขายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพลดน้อยลง เนื่องจากการลดปริมาณการสั่งซื้อ
สินคา้เพือ่รกัษาระดบัปรมิาณสินคา้คงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่รายได้สนบัสนุนการกิจกรรมทางการตลาดบางส่วนจะมกีารกำาหนดจากการสัง่ซือ้สินคา้จงึ
ทำาให้รายได้ในส่วนน้ีลดนอ้ยลง รวมท้ังในปน้ีีทางแบรนดผ์ูผ้ลิตปรับเปล่ียนการสนับสนุนในการทำารายการส่งเสรมิการขาย โดยเน้นการทำารายการส่งเสรมิการขาย
ให้แก่ลูกคา้มากขึน้ เพือ่ให้สามารถรกัษาระดบัอตัราการขายสินคา้ให้ไดเ้ทียบเท่ากับปีกอ่น ซึง่ในป ี2561 เงนิสนับสนุนจากการทำารายการส่งเสรมิการขายจะรบัรูโ้ดย
การนำาไปหักกลบกับต้นทุนขาย จากเดิมที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลสำาหรับปี 2559 และ 2560 ที่นำามาเปรียบเทียบได้ใช้วิธีการแสดงข้อมูล
เดียวกันกับปี 2561 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ต้นทุนขาย
 ต้นทุนขายประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าสำาเร็จรูป สำารองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัย หักกลบกับเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับการชดเชยราคาสินค้า จากการซื้อสินค้า
โดยตรงจากผู้แทนจำาหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งเงินสนับสนุนจากการทำารายการส่งเสริมการขายต่างๆให้แก่ลูกค้า ต้นทุนขายในปี 2561 จำานวน 4,139 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6  ซึ่งเป็นไปตามการขายสินค้าที่เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี โดยในปี 2561 ต้นทุนขายนั้นมีอัตราเท่ากับร้อยละ 78 ของราย
ได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 76 เป็นผลมาจากการทำารายการส่งเสริมการขายร่วมกับทางผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อกระตุ้นความ
ต้องการจับจ่ายสินค้าในระหว่างปี 2561

ต้นทุนบริการ
 ต้นทุนบริการประกอบด้วย ค่าวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการล้างอัดภาพ ค่าเส่ือมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้นทุนค่าซ่อมอุปกรณ์การถ่ายภาพใน
ระหว่างปี 2561 มีต้นทุนบริการเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 8 ล้านบาทเนื่องจาก การจำาหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากส่วนของบริษัทย่อย 
และจากร้าน Wonder Photo Shop และจากค่าเสื่อมราคาเครื่องล้างอัดภาพที่ได้ลงทุนในระหว่างปี 2560 ซึ่งส่งผลกระทบเต็มปีในปี 2561

อัตรากำาไรขั้นต้น

2559  2560  2561

กำาไรขั้นต้นจาการขาย

กำาไรขั้นต้นจากการบริการ

กำาไรขั้นต้นรวม

26.71

75.49

32.64

24.32

71.93

31.40

22.32

66.79

27.84

หน่วย : ร้อยละ 

ผลการดำาเนินงานรวม

 อัตรากำาไรขั้นต้นโดยรวมของในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการทำารายการส่งเสริมการขายต่างๆร่วมกับทางผู้ผลิตสินค้าและผู้
ให้บริการเครือข่าย อย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาระดับอัตราการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบจากการขยายส่วนงานการผลิตภาพพิมพ์จึงมีการลงทุนใน
เครื่องพิมพ์ภาพในช่วงระหว่างปี 2560 

 ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในการต้ังร้านในศูนย์การค้าชั้นนำาของประเทศ ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขาย
รวมถึงค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม CSR ต่างๆ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บางส่วนจะแปรผันตามรายได้
จากการขาย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 692 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวมซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากปีก่อน ทั้งๆที่
ในระหวา่งปีอตัราคา่เชา่รา้นและคา่บรกิารพืน้ท่ีมอีตัราท่ีเพิม่สูงขึน้ไม่ต่ำากวา่รอ้ยละ 5 ก็ตามเน่ืองจากบรษิทัฯไดค้ำานึงถงึคา่ใชจ้า่ยต่างๆและพยายามรกัษาระดบัการ
ขายให้เติบโตเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้จำานวน 230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมซึ่งนับได้ว่าไม่แตกต่างจากปี 2560 มากนัก โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับพนักงานตามการปรับอัตราค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำาปีให้แก่พนักงาน  และจากการจ้างท่ีปรึกษาในการลงทุนเพิ่มเติมตามแผนการ
ลงทุนของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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 เป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนเพื่อทำาธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มดำาเนินการสาขา
แรกที่เมืองโฮจิมินท์ ภายใต้ชื่อร้าน BIG Camera by Digiworld Hanoi เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยังอยู่ในช่วงการลงทุน
ระยะแรกทำาให้มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานค่อนข้างสูง
ต้นทุนทางการเงิน
 ต้นทุนทางการเงนิเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูยื้มเงนิต่างๆ เชน่ ดอกเบ้ียเงนิกู้ยมืระยะส้ัน และระยะยาว เม่ือเปรยีบเทียบกบัปีก่อน ต้นทุนทางการเงนิ
เพิ่มขึ้นจากการที่ในระหว่างปีบริษัทฯได้เพิ่มอัตราการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท
ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลต่างชั่วคราวของภาษีเงินได้ทางบัญชีโดยในปีน้ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงตามกำาไร โดยมีอัตราต่อกำาไร
ก่อนภาษีที่ร้อยละ 19 
กำาไรสุทธิ
 กำาไรสุทธิในปี 2561 จำานวน 549 ล้านบาทลดลง จากปี 2560 ร้อยละ 29 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของอัตรากำาไรขั้นต้นจากการทำารายการส่ง
เสริมการขายต่างๆเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคเพื่อรักษาระดับยอดขาย 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

สินทรัพย์

เงินสด

+26%

13%

2559 2560 2561

7% 3%

13%
10% 9%

51% 63% 65%

6% 4% 4%

8% 7% 8%

9% 9% 11%

2,447

324

312

1,251

157

186

217

3,091
206
297

1,952

129
213
294

-2%

ลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

เงินฝากมีภาระค้ำาประกัน

อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

100
264

1,965

131
239

325

ฐานะทางการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2559 2560 2561

+26%

2,447

1,014

2

153

353

925

41% 38%
27%

6%
3%

7%
3%

15%
12%

12%

38% 47% 51%

-2%

ทุนจดทะเบียน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินไม่มีภาระดอกเบี้ย

เจ้าหนี้การค้า

กำาไรสะสม /
และส่วนปรับปรุงอื่น

3,091

1,177

3
107

353

1,451

3,024

819

226
85

353

1,541

3,024
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 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2561 มีจำานวน 2,447 ล้านบาท 3,091 ล้านบาท และ 3,024 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมท่ัวประเทศและการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภคจนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไวว้างใจเป็นผลให้ในปจัจบุนับรษัิทฯ  สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอนัดบัหน่ึงในกลุม่ธุรกิจเดยีวกนั และเน่ืองจากธุรกิจหลักของบรษัิทฯ เป็นการ
คา้ปลีกอปุกรณถ์า่ยภาพและโทรศพัทเ์คล่ือนทีท่ี่มีให้เลือกครบทุกความต้องการของผูบ้รโิภค ดงันัน้สินคา้จงึเป็นสินทรพัย์หลักของบรษัิทฯซึง่มีถงึ 1,965 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม

 

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 1,131 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 156 ล้านบาท
หนี้สินของบริษัทประกอบด้วย

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 1,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำานวน 90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 จาก
ปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำาไรสะสมที่ยังไมได้จัดสรรจำานวน 549 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีจากผลกำาไรปี 2560 จำานวน 459 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกำาไรจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 

สินทรัพย์

• เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือจำานวน 100 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีจำานวน 206 ล้านบาทเท่ากับ 106 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายชำาระค่าสินค้าให้แก่คู่ค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 

• ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นประกอบด้วยลูกหนี้จากการขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารเจ้าของเครื่องรูดบัตรเครดิต จำานวน
รอ้ยละ 18 รายได้ส่งเสรมิการขายคา้งรบัจากทางคูค้่ารอ้ยละ 76  อกีรอ้ยละ 6 เป็นคา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า และลูกหน้ีอืน่ๆ ซึง่มียอด
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 264 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนประมาณ 33 ล้านบาท โดยส่วนที่ลดลงเป็นรายได้ ส่งเสริม
การขายค้างรับจากทางคู่ค้าสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้ลดน้อยลง

• สินค้าคงเหลือ ถือเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือจำานวนทั้งหมด 1,965 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจค้าปลีกที่ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการขายในทุกๆ 
สาขา โดยเฉลี่ยแล้วในร้านหนึ่งๆ ของบริษัทฯจะมีสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของร้านรวมทั้ง
สถานทีต้ั่ง อีกท้ังสินคา้ท่ีนำาไปต้ังขายในแต่ละรา้นกอ็าจมปีระเภทท่ีแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายในแต่ละเขต
และภมิูภาค โดยรวมสินคา้คงเหลือเพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 7 หรอืเปน็จำานวน 13 ล้านบาทซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามการขยายสาขา 
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงราคาขายเฉลีย่ของสินคา้รุน่ใหม่ๆ ท่ีออกสู่ตลาดในระหวา่งป ี2561 ทัง้นีท้ัง้น้ันสินคา้ทีท่างบรษัิทฯ นำาเขา้มา
ขายเกือบท้ังหมดเป็นการส่ังซือ้มาจากทางผูผ้ลติหรอืผู้แทนจำาหน่ายชัน้นำาในประเทศซึง่ไดร้บัสิทธิในการขายอย่างถกูตอ้ง รวมถงึ
มีการรับประกันคุณภาพจากทางผู้ผลิตและผู้แทนจำาหน่ายทำาให้สินค้าของบริษัทฯได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

• เงินฝากที่มีภาระค้ำาประกัน เป็นเงินฝากระยะยาวกับทางสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่นำามาใช้หมุนเวียน
ในธุรกิจและการออกหนังสือค้ำาประกัน (Bank Guarantee) ต่างๆ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน เนื่องจากมีการดำาเนินการเพิ่มวงเงินการสั่งซื้อสินค้า

• อาคารและอุปกรณ ์ของบริษัทประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำาหรับเป็นที่พักให้แก่พนักงานขายจากสาขาต่างๆ ที่หมุนเวียนเข้า
มาอบรมท่ีสำานักงานใหญ่เป็นประจำาตลอดท้ังปี เครื่องตกแต่งสำานักงานและสาขา ยานพาหนะ เครื่องล้างอัดภาพ คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำานักงาน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 26 ล้าน
บาทส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของการเปิดสาขาใหม่ในระหว่างปีจำานวน 28 สาขา

• สินทรัพย์ อื่นประกอบด้วย สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เงินประกันต่างๆท่ีเก่ียวกับการเช่าสถาน
ประกอบการของสาขา ในระหว่างปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งเป็นไปตามการขยายสาขา 

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ โดยรอ้ยละ 87 ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หนีอ้ืน่เปน็หน้ีสินท่ีเกดิจากการซือ้สินคา้มาเพือ่ขายโดยเฉล่ีย
แลว้มีระยะเวลาในการจา่ยชำาระคนืประมาณ 60-180 วนั ส่วนท่ีเหลอืเป็นคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยซึง่ประกอบไปดว้ย คา่เชา่ คา่บรกิาร  คา่
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปีก่อนจากการลดปริมาณการสั่งซื้อในช่วงปลายปี

• หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และหน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน โดยเน่ืองจาก
ในระหว่างปีมีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการค่อนข้างมากกว่าโดยคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 
224 ล้านบาท

• หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย และหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 
ลดลงจากปีก่อน 106 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในส่วนของสาขาทั้งกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลุ่มอุปกรณ์ถ่ายภาพ และการเข้าร่วมลงทุน
ในกิจการร่วมค้าที่ประเทศเวียดนาม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินการ 
จำานวน 251 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจากกำาไรที่ลดลงและจากการจ่ายชำาระเจ้าหนี้การค้าในระหว่างปี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 121 ล้านบาทในปี 2561 เกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในส่วนของการขยายสาขาและการเข้าร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
จำานวน 236 ล้านบาททั้งหมดเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้หุ้นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2561

อัตรากำาไรขั้นต้น 
โดยรวมในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำารายการส่งเสริมการขายต่างๆ ร่วมกับทางผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรักษา
ระดับอัตราการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
อัตรากำาไรสุทธิ 
ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำานวน 4 basis point เป็นร้อยละ 29 เป็นผลมาจากอัตรากำาไรขั้นต้นที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าร้านในศูนย์การค้า 
ที่เพิ่มขึ้นตามสัญญา โดยทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้สามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงนโยบายที่จะใช้แหล่งเงินทุนภายในกิจการเป็นหลักในการใช้จ่ายเพื่อลดอัตราการกู้ยืมรวมทั้งเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย โดยร้อยละ 80 
ของหนี้สินที่บริษัทมีเป็นหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS)
มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการทำากำาไรที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ

2560  2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

242.78

(114.82)

(245.54)

(117.58)

250.70

(120.81)

(235.73)

(105.84)

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสด

อัตราส่วนสำาคัญทางการเงิน

2559  2560  2561

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรสุทธิ

กำาไรต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น  (BVPS)

%

%

บาท

เท่า

บาท

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

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชท่ีีสำาคัญ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท บิก๊ คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ 
จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานหะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย 
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
 รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีท่ีสำาคัญย่ิงรายการหน่ึงของบริษัทฯ เน่ืองจากจำานวนรายได้ท่ีบันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลกำาไรขาดทนุประจำาปีของบรษิทัฯ ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจค้าปลีกของบรษัิทฯท่ีมีสาขาอยู่เปน็จำานวนมาก ดงัน้ันจงึมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลคา่และ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้  โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ
รายการขายทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งปี และช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบัญช ีรวมถงึวเิคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มูลบัญชรีายไดจ้ากการขายสินคา้เพือ่ตรวจหาความผิดปกติท่ี
อาจเกิดขึ้นของรายการขาย

การรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
 ขา้พเจา้ให้ความสนใจในการตรวจสอบการรบัรูร้ายไดจ้ากการสนับสนุนการส่งเสรมิการขายของบรษัิทฯ เน่ืองจากบรษัิทฯไดร้บัรายไดจ้ากการสนบัสนุน
การส่งเสริมการขายจากผู้ขายสินค้าจำานวนหลายราย  โดยลักษณะของการส่งเสริมการขายท่ีได้รับจากผู้ขายสินค้าน้ันมีหลายรูปแบบ ประกอบกับเงื่อนไขในการ
ให้การสนับสนุน   เพื่อส่งเสริมการขายและวิธีการคำานวณของผู้ขายสินค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะ
ในเวลาการรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายของบริษัทฯโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ
สนับสนุนการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เช่น บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายสินค้าแต่ละราย หนังสือยืนยันยอด
รายได้จากการสง่เสริมการขายระหว่างบริษัทฯและผู้ขายสนิค้าแต่ละราย ใบลดหนีท้ี่ออกโดยผูข้ายสนิค้าแต่ละราย รวมถึงเอกสารการรับเงินสำาหรับรายได้จากการ
สนับสนุนการสง่เสรมิการขายท่ีบันทึกอยูใ่นรอบระยะเวลาบัญชท่ีีตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรยีบเทยีบขอ้มูลบัญชรีายไดจ้ากการสนบัสนุนการส่งเสรมิการ
ขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติ  ที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 
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     ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่าย
บรหิารคอ่นขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบรษัิทฯสว่นใหญเ่ป็นสินคา้ประเภทเทคโนโลย ีซึง่โดยท่ัวไปจะล้าสมัยเรว็กวา่สินคา้ประเภทอืน่ ซึง่อาจทำาให้เกดิ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบ 
ถามผู้รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติ
ท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำาความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือ การลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำาเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค้าคง
เหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนท่ีช้ากว่าปกติ นอกจากน้ี  ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิท่ีกิจการได้รับจากการขาย
สินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

     ข้อมูลอื่น
 ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อขอ้มูลอืน่ ซึง่รวมถงึขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบรษัิท (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นน้ัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือ
กับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงาน
ประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

    ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิด
เผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการ
จัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

    ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง  อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่าน้ีในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ
สอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัใน งบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกวา่ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้  และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ 
ผู้บริหารจัดทำา

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้
รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ
เห็นท่ีเปล่ียนแปลง ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงนิของกจิการหรอืของกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุ่มบรษิทั
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลในเรือ่งต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมนียัสำาคญั 
ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งท่ีมีนัยสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้ให้คำารบัรอง
แก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 
 จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือ นสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว ข้าพเจ้าเปน็ผูร้บัผดิชอบงาน
สอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562



48

‘
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในการร่วมค้า

อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการเช่า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

16

            2561

 100,436,774 

 264,488,515 

 1,964,822,493 

 5,278,620 

 2,335,026,402 

131,175,000 

- 

14,268,610 

238,782,405 

43,988,785 

70,664,830 

40,231,446 

150,750,476 

689,861,552 

3,024,887,954 

          2560

 206,276,306 

 296,694,547 

 1,951,958,551 

 13,972,947 

 2,468,902,351 

 129,175,000 

 -

 -

 212,621,293 

 39,922,364 

 77,745,430 

 31,466,183 

 130,884,699 

 

621,814,969 

 3,090,717,320 

           2561

  

86,378,432 

 264,439,565 

 1,964,704,444 

 4,653,017 

 2,320,175,458 

  

131,175,000 

 44,999,865 

 - 

 226,319,593 

 43,988,785 

 70,664,830 

 40,231,446 

 149,590,093 

 

706,969,612 

 3,027,145,070 

          2560

 200,338,763 

 296,904,930 

 1,952,250,099 

 13,600,883 

 

2,463,094,675 

  

129,175,000 

 24,999,985 

 - 

 196,743,883 

 39,922,364 

 77,745,430 

 31,466,183 

 129,592,952 

 629,645,797 

 3,092,740,472 

บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



49

‘
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 3,528,878,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

17

18

19

19

20

21

         2561

  

223,688,903 

 819,348,969 

 730,479 

 41,261,767 

20,914,186 

 1,105,944,304 

1,562,282 

 23,041,816 

 24,604,098 

 1,130,548,402 

 352,887,880 

35,288,788 

 1,506,508,331 

 (345,447)

 1,894,339,552 

 3,024,887,954 

     2560

 

 - 

 1,177,309,319 

 

670,590 

 77,406,687 

 7,672,467 

 1,263,059,063

 

2,292,761 

 21,355,965 

 23,648,726 

 1,286,707,789 

 

 

352,887,880 

35,288,788 

 1,415,832,863 

 - 

 1,804,009,531 

 3,090,717,320 

          2561

  

223,688,903 

 816,879,627 

 730,479 

 41,261,767 

 20,833,819 

 1,103,394,595 

 

1,562,282 

 22,750,751 

 24,313,033 

 1,127,707,628 

352,887,880 

35,288,788 

 1,511,260,774 

  -  

1,899,437,442 

 3,027,145,070 

 

       2560

 -

1,176,210,389 

670,590 

 77,406,687 

 7,665,952 

 1,261,953,618 

2,292,761 

 21,135,540 

 23,428,301 

 1,285,381,919 

352,887,880 

35,288,788 

 1,419,181,885 

  -  

1,807,358,553 

 3,092,740,472 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย

รายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

22

12

24

          2561

 

  

5,328,484,996 

 107,883,084 

 349,639,751 

 5,786,007,831 

 4,139,426,401 

 35,834,842 

 691,947,857 

 230,372,178 

 5,097,581,278 

 688,426,553 

 (1,809,223)

 686,617,330 

 (5,466,778)

 681,150,552 

 (131,720,840)

 549,429,712 

         2560

(จัดประเภทใหม่)

 

5,179,525,679 

 100,133,281 

 475,854,113 

 5,755,513,073 

 3,920,076,483 

 28,110,667 

 640,879,834 

 203,470,922 

 4,792,537,906 

 962,975,167 

 -

 962,975,167 

 (2,165,827)

 960,809,340 

 (186,374,696)

 774,434,644 

          2561

5,328,484,996 

 107,836,221 

 351,074,822 

 5,787,396,039 

 4,139,426,401 

 40,010,928 

 691,683,129 

 228,254,848 

 5,099,375,306 

 688,020,733 

 -

 688,020,733 

 (5,466,760)

 682,553,973 

 (131,720,840)

 550,833,133 

          2560

(จัดประเภทใหม่)

  

5,179,525,679 

 100,119,707 

 476,343,253 

 5,755,988,639 

 3,920,076,483 

 27,210,577 

 640,812,404 

 201,565,010 

 4,789,664,474 

 966,324,165 

 -

 966,324,165 

 (2,165,803)

 964,158,362 

 (186,374,696)

 777,783,666 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด		วันที่	31	ธันวาคม	2561

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้น 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

25

         2561

 

 

(345,447)

 (345,447)

  -

  - 

  -

 (345,447)

 549,084,265 

  0.16 

       2560

(จัดประเภทใหม่)

  - 

  - 

 (1,753,130)

 350,626 

 (1,402,504)

 (1,402,504)

 773,032,140 

  0.22 

 

    2561

  - 

  -

  - 

  - 

  -

  - 

 550,833,133 

  0.16 

       2560

(จัดประเภทใหม่)

  

  -

  - 

 (1,753,130)

 350,626 

 (1,402,504)

 (1,402,504)

 776,381,162 

  0.22 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

      เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   กำาไรจากการขายจำาหน่ายอุปกรณ์

   ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   ดอกเบี้ยรับ

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

 สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

   สินค้าคงเหลือ

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

   รับดอกเบี้ย

   จ่ายดอกเบี้ย

   จ่ายภาษีเงินได้

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

            2561

  

 681,150,552 

 90,094,737 

 709,135 

 32,114,980 

 -

 3,769,117 

 (197,963)

 3,190,385 

 1,809,223 

 1,967,251 

 170 

 (2,372,429)

 5,466,778 

 817,701,936 

 31,502,474 

 (44,978,922)

 9,154,517 

 (19,865,777)

 (375,757,754)

 13,237,103 

 430,993,577 

 2,366,852 

 (5,288,758)

 (177,091,213)

 (281,400)

 250,699,058 

           2560

  

960,809,340 

 76,259,072 

  42,997 

 (8,243,346)

 (256,167)

 -

 (798,699)

 189,285 

 -

 2,066,445 

 -

 (3,690,548)

 2,165,827 

 1,028,544,206 

 14,864,996 

 (692,902,564)

 (9,268,422)

 (14,756,610)

 154,597,402 

 (28,805,812)

 452,273,196 

 3,774,396 

 (2,165,827)

 (211,105,159)

 -

 242,776,606 

          2561

682,553,973 

 86,361,534 

 709,135 

 32,114,980 

 -

 3,769,117 

 (197,963)

 3,190,385 

 -

 1,896,611 

 -

 (2,346,772)

 5,466,760 

 813,517,760 

 31,761,247 

 (44,569,325)

 8,947,866 

 (19,997,141)

 (377,128,166)

 13,163,251 

 425,695,492 

 2,341,755 

 (5,288,740)

 (176,631,023)

 (281,400)

 245,836,084 

           2560

964,158,362 

 74,855,340 

  42,997 

 (8,243,346)

 (256,167)

 -

 (798,699)

 189,285 

 -

 1,890,882 

 -

 (3,669,923)

 2,165,803 

 1,030,334,534 

 14,654,613 

 (693,194,112)

 (9,093,697)

 (14,341,263)

 154,105,972 

 (28,812,327)

 453,653,720 

 3,753,771 

 (2,165,803)

 (211,041,660)

  -

 244,200,028 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า

ซื้ออุปกรณ์

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ่ายเงินปันผล

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   บันทึกรายการซื้ออุปกรณ์

      ซื้ออุปกรณ์

      ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

         2561

  

 (2,000,000)

  -

 (16,423,280)

 (92,078,047)

 (11,503,746)

  -

 1,197,968 

  -

 (120,807,105)

 2,542,374,303 

 (2,318,685,400)

 (670,590)

 (458,749,628)

 (235,731,315)

 (105,839,362)

  (170)

 (105,839,532)

 206,276,306 

 100,436,774 

  

 (16,664,165)

 (955,219)

 17,619,384 

            2560

  

 28,263,847 

  -

  -

 (85,821,109)

 (13,335,275)

 (44,988,847)

 1,055,280 

  -

 (114,826,104)

  -

  -

 1,402,878 

 (246,938,973)

 (245,536,095)

 (117,585,593)

  -

 (117,585,593)

 323,861,899 

 206,276,306 

  

 (8,261,341)

  -

 8,261,341 

          2561

  

(2,000,000)

 (19,999,880)

  -

 (91,759,442)

 (11,503,746)

  -

 1,197,968 

  -

 (124,065,100)

 2,542,374,303 

 (2,318,685,400)

 (670,590)

 (458,749,628)

 (235,731,315)

 (113,960,331)

  -

 (113,960,331)

 200,338,763 

 86,378,432 

  

 (16,664,165)

 (955,219)

 17,619,384 

          2560

28,263,847 

 (24,999,985)

  -

 (76,151,462)

 (13,335,275)

 (44,988,847)

 1,055,280 

 7,969,373 

 (122,187,069)

  -

  -

 1,402,878 

 (246,938,973)

 (245,536,095)

 (123,523,136)

  -

 (123,523,136)

 323,861,899 

 200,338,763 

  

 (7,661,341)

  -

 7,661,341 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 35,288,788 

  -

  -

  -

  -

 35,288,788 

 35,288,788 

  -

  -

  -

  -

 35,288,788 

 352,887,880 

  -

  -

  -

  -

 352,887,880 

 352,887,880 

  -

  -

  -

  -

 352,887,880 

 889,822,239 

 774,434,644 

 (1,402,504)

 773,032,140 

 (247,021,516)

 1,415,832,863 

 1,415,832,863 

 549,429,712 

  -

 549,429,712 

 (458,754,244)

 1,506,508,331 

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 (345,447)

 (345,447)

  -

 (345,447)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 (345,447)

 (345,447)

  -

 (345,447)

 1,277,998,907 

 774,434,644 

 (1,402,504)

 773,032,140 

 (247,021,516)

 1,804,009,531 

 1,804,009,531 

 549,429,712 

 (345,447)

 549,084,265 

 (458,754,244)

 1,894,339,552 

 งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ชำาระแล้ว

จัดสรรแล้ว ผลต่างจากการ
แปลงค่า

งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

ของการร่วมค้า

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 35,288,788 

  -

  -

  -

  -

 35,288,788 

 35,288,788 

  -

  -

  -

  -

 35,288,788 

 352,887,880 

  -

  -

  -

  -

 352,887,880 

 352,887,880 

  -

  -

  -

  -

 352,887,880 

 889,822,239 

 777,783,666 

 (1,402,504)

 776,381,162 

 (247,021,516)

 1,419,181,885 

 1,419,181,885 

 550,833,133 

  -

 550,833,133 

 (458,754,244)

 1,511,260,774 

 1,277,998,907 

 777,783,666 

 (1,402,504)

 776,381,162 

 (247,021,516)

 1,807,358,553 

 1,807,358,553 

 550,833,133 

  -

 550,833,133 

 (458,754,244)

 1,899,437,442 

งบการเงินเฉพาะกิจการเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ชำาระแล้ว

จัดสรรแล้ว รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย:บาท)

บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
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1.ข้อมูลทั่วไป

 1.1 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
คือ การจำาหน่ายกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคล่ือนที่ ผลิตภัณฑ์เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพและโทรศัพท์เคล่ือนที่ รวมถึงให้บริการท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ให้บริการ
ล้างอัดรูปถ่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นต้น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160 บริษัทฯ มีสำานักงานสาขามากกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
 1.2 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด 
เพือ่รองรบัแผนการขยายการลงทนุของบรษัิทฯในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียนจำานวน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท)  โดย
บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัดได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า  Big Digiworld Company Limited  ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนจำานวน 23,000     ล้านดองเวียดนาม โดยบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัดมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ทั้งนี้ธุรกิจหลัก
ของกิจการร่วมค้าคือ การจำาหน่ายกล้องถ่ายรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ 

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินน้ีจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีกำาหนดในพระราชบัญญติัวชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิ
ตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทย
เป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัทำาขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษัิท บ๊ิก คาเมรา่ คอรป์อเรช่ัน จำากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “บรษัิทฯ”) และบรษัิท 
ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังนี้

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด

ไทย

ไทย

ดำาเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ภาพ

ธุรกิจลงทุน

 100

100

100

-

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้นจัดตั้งขึ้นในประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

2561
 ร้อยละ

2560
 ร้อยละ

  

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ กิ จ ก า ร ที่
เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรม  ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯมีอำานาจ  ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3.มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
   ในระหวา่งปี บรษัิทฯและบรษัิทย่อยไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐาน  การรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ 

(ปรับปรุง 2560) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับ  งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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 ข.มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2561) และฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ  
สำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
   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 สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทำากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ 
   มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทำากับ
ลูกค้า  โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้าและกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขั้นตอน

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน ในปีที่เริ่มนำามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติ

 
 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

  ในระหวา่งปีปจัจุบัน สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมือทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
  ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
  ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น กำาหนดหลักการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ การวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงนิดว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ
ของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการ

 บัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
  ปจัจบุนัฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปทีีเ่ริม่นำามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมา

ถือปฏิบัติ
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     4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้
 ขายสินค้า

  รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสำาคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กับผู้ซือ้แล้ว รายไดจ้าก
การขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำากับสินคา้ โดยไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม สำาหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้วรายไดจ้ากการสนับสนุนการ
ส่งเสริมการขาย

  รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขายถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
 รายได้ค่าบริการ
  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน 
 ดอกเบี้ยรับ
  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน  3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่แสดงมูลคา่ตามจำานวนมูลคา่สุทธิท่ีจะได้รบั บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบันทึกคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสำาหรบัผลขาดทนุ
โดยฃประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 
 4.4  สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า
 4.5 เงินลงทุน
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
 4.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  (ถ้ามี) 
 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
  • อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   -         20 ปี
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในงานบริการด้านภาพถ่าย - 3 และ 5 ปี
  • เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน  -           5 ปี
  • ยานพาหนะ    -           5 ปี
  • คอมพิวเตอร์    -           3 ปี
 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวนผลการดำาเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

  บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน 
อนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสินทรพัย์ รายการผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรพัย์ จะรบัรู้ในส่วนของกำาไรหรอืขาดทนุเม่ือบรษัิทฯ และ
บริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตาม 
ราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
  บริษัทฯตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี และจะประเมิน
การดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ดังกลา่วเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรพัย์น้ันเกดิการดอ้ยคา่ บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวธีิการตัด
จำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.8 สิทธิการเช่าและค่าตัดจำาหน่าย
  สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการเช่าคำานวณ 
 จากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าค่าตัดจำาหน่ายจะถูกรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรอืกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยหมายถงึ บุคคลหรอืกิจการท่ีมีอำานาจควบคมุบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย หรอืถกูบรษิทัฯ
และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง
ทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำาคัญและกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอำานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
  สัญญาเชา่ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กับผู้เชา่ถอืเป็นสัญญาเชา่การเงนิ 
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่า 
  สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.11 เงินตราต่างประเทศ
  บรษัิทฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบรษัิทฯ รายการต่างๆของ
แต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน 
 สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
  กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษัิทยอ่ยจะทำาการประเมินการดอ้ยคา่ของอาคารและอปุกรณ ์สิทธกิารเช่าหรอืสินทรพัย์ท่ีไม่มี
ตัวตนอืน่ของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย หากมีขอ้บ่งชีว้า่สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยคา่ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่เมือ่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รบัคนืของสินทรพัยมี์มูลคา่ต่ำากวา่มูลคา่ตามบัญชขีองสินทรพัย์นัน้ ท้ังนีมู้ลคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม 
 และเงนิท่ีบรษัิทฯและบรษิทัย่อยจา่ยสมทบให้เป็นรายเดอืน สินทรพัย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชพีไดแ้ยกออกจากสินทรพัย์ของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย เงนิ
ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยท่ีต้องจา่ยให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษัิทฯและบรษัิทย่อยถอืวา่
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้ั้งจำานวนในกำาไรหรอืขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเม่ือกจิการรบัรูต้้นทุนการ
ปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 4.14 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากร  เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ 
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 4.15 ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บรษิทัฯและบรษัิทยอ่ยบนัทึกภาษีเงนิได้ปัจจบัุนตามจำานวนท่ีคาดวา่จะจา่ยให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยบันทึกภาษเีงนิไดร้อการตัดบัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบัญชขีองสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
     5.การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดังกลา่วน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงนิท่ีแสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลท่ีเกิดขึน้จรงิ
อาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย  ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้ว
หรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสญูของลูกหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลูก
หนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
สินค้าคงเหลือน้ัน โดยค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
สินค้านั้น และค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการคำานวณคา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝ่ายบรหิารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลือเม่ือเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการ
น้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภยั ซึง่ต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ
ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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6.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ค่าจ้างผลิต

ค่าเช่ารับ

ค่าบริหารจัดการรับ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าจ่าย

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น และกรรมการ

ค่าเช่าจ่าย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย

รวม

เงินมัดจำาจ่ายให้กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

ผู้ถือหุ้น และกรรมการ

รวม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 18)

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

รวม

2561

 

-

-

-

4,825

3,892

2561

-

-

-

921

685

1,606

-

-

-

2560

-

-

-

4,825

3,892

2560

5

-

5

921

685

1,606

-

603

603

2561

14,396

750

727

4,825

3,892

2561

-

133

133

921

685

1,606

1,303

-

1,303

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

2560

4,160

313

210

4,825

3,892

2560

-

350

350

921

685

1,606

2,194

603

2,797

 งบการเงินรวม

 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกำาหนดราคา
(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หมายเหตุ 8)
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7.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี)

2561

44,100

1,233

45,333

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

2560

 50,887

891

51,778

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสด

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากกระแสรายวัน

รวม

2561

13,295

84,544

2,598

100,437

2560

9,490

194,968

1,818

206,276

2561

13,295

71,158

1,925

86,378

2560

9,490

189,117

1,732

200,339

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

รวมลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

อื่นๆ

รวมลูกหนี้อื่น

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น, สุทธิ

2561

16,006

30,531

250

22

54

46,863

(54)

46,809

-

46,809

-

820

3,211

202,219

51

12,199

218,500

(820)

217,680

264,489

2560

13,325

31,030

-

47

163

44,565

(165)

44,400

5

44,405

-

385

2,767

244,896

45

4,197

252,290

-

252,290

296,695

2561

16,006

30,531

250

22

54

46,863

(54)

46,809

-

46,809

133

820

3,059

202,219

50

12,170

218,451

(820)

217,631

264,440

2560

13,325

31,030

-

47

163

44,565

(165)

44,400

-

44,400

350

385

2,662

244,896

45

4,167

252,505

-

252,505

296,905

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)
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9. สินค้าคงเหลือ 

     11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำานวน 56 ล้านบาท (2560: 31 ล้านบาท)
 โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน 24 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท) โดยนำาไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

สินค้าสำาเร็จรูป

วัสดุใช้ในการผลิตภาพพิมพ์

รวม

สินค้าสำาเร็จรูป

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำากัด

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำากัด

                      รวม

2561

2,090,793

308

2,091,101

2561

2,090,983

2561
(พันบาท)

25,000

20,000

2560

2,045,917

206

2,046,123

2560

2,046,414

2560
(พันบาท)

25,000

-

2561

(126,279)

-

(126,279)

2561

(126,279)

2561
(ร้อยละ)

100

100

2561

1,964,514

308

1,964,822

2561

1,964,704

2561
(พันบาท)

25,000

20,000

45,000

2560

(94,164)

-

(94,164)

2560

(94,164)

2560
(ร้อยละ)

100

-

2560

1,951,753

206

1,951,959

2560

1,952,250

2560
(พันบาท)

25,000

-

25,000

ราคาทุน

ราคาทุน

ทุนเรียกชำาระแล้ว

บริษัท

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รบั

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รบั

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 ในระหว่างปี	บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Big Digiworld Co., Ltd.

Big Digiworld Co., Ltd.

จำาหน่ายกล้องถ่ายรูป ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ 

2561
(ร้อยละ)

50

2561

(1,809)

2561
 

16,423

2561

(345)

2561
 

14,269

2561

-

2561 2561

2560
(ร้อยละ)

-

2560

-

2560 
 

-

2560

-

2560 
 

-

2560

-

2560 2560

ลักษณะธุรกิจการร่วมค้า

การร่วมค้า

สัดส่วนเงินลงทุน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ                       
ในระหว่างปี

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท) (หน่วย : พันบาท)

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า
 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

12.2 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของกิจการในการร่วมค้า

รายได้

ขาดทุน

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,952

4,102

(2,517)

28,537

50

14,269

2,394

(3,618)

(691)

(4,309)

Big Digiworld Co., Ltd. Big Digiworld Co., Ltd.



66

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

บันทึกลดลงระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2560 (จำานวน 7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

2561 (จำานวน 12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

3,895

-

-

-

-

3,895

-

-

-

-

3,895

1,565

199

-

-

1,764

198

-

-

1,962

-

-

-

-

2,131

1,933

121,664

14,746

(164)

(4)

4,788

141,030

26,690

(669)

(3,067)

-

163,984

100,590

7,282

(147)

(4)

107,721

12,002

(669)

(3,047)

116,007

-

-

-

-

33,309

47,977

340,170

8,133

(476)

(2,638)

53,837

399,026

8,308

-

(12,480)

53,385

448,239

221,193

46,276

(463)

(2,449)

264,557

50,401

-

(9,390)

305,568

256

(256)

-

-

134,469

142,671

55,272

10,125

(707)

(12)

-

64,678

10,580

-

(3,076)

-

72,182

33,014

9,027

(636)

(12)

41,393

11,374

-

(2,996)

49,771

-

-

-

-

23,285

22,411

39,920

1,701

(2,275)

-

-

39,346

9,239

(4,083)

-

-

44,502

19,254

4,244

(2,119)

-

21,379

4,416

(3,083)

-

22,712

-

-

-

-

17,967

21,790

708

59,377

-

-

(58,625)

1,460

53,925

-

-

(53,385)

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,460

2,000

561,629

94,082

(3,622)

(2,654)

-

649,435

108,742

(4,752)

(18,623)

-

734,802

375,616

67,028

(3,365)

(2,465)

436,814

78,391

(3,752)

(15,433)

496,020

256

(256)

-

-

212,621

238,782

67,028

78,391

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใช้ใน

งานบริการด้าน
ภาพถ่าย

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง รวม

งบการเงินรวม

13. อาคารและอุปกรณ์
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯมียอดคงเหลอืของยานพาหนะและคอมพวิเตอรซ์ึง่ได้มาภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงนิ โดยมมูีลคา่สุทธติามบัญชเีป็นจำานวน
เงิน 3 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีอปุกรณจ์ำานวนหนึง่ซึง่ตัดคา่เสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยังใชง้านอยู ่มูลคา่ตามบัญชก่ีอนหักคา่เส่ือมราคาสะสม
ของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท (2560: 295 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 335 ล้านบาท 2560: 280 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

ตัดจำาหน่าย

ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย

ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

บันทึกลดลงระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2560 (จำานวน 6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

2561 (จำานวน 9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

121,664

8,112

(164)

(4)

(19,829)

-

109,779

26,690

(669)

(3,067)

-

132,733

100,590

5,959

(147)

(4)

(15,005)

91,393

8,642

(669)

(3,047)

96,319

-

-

-

-

18,386

36,414

3,895

-

-

-

-

-

3,895

-

-

-

-

3,895

1,565

199

-

-

-

1,764

198

-

-

1,962

-

-

-

-

2,131

1,933

340,170

8,096

(476)

(2,638)

(199)

53,837

398,790

8,240

-

(12,480)

53,385

447,935

221,193

46,263

(463)

(2,449)

(161)

264,383

50,372

-

(9,390)

305,365

256

(256)

-

-

134,407

142,570

55,272

9,403

(707)

(12)

(557)

-

63,399

10,330

-

(3,076)

-

70,653

33,014

8,959

(636)

(12)

(319)

41,006

11,030

-

(2,996)

49,040

-

-

-

-

22,393

21,613

39,920

1,701

(2,275)

-

-

-

39,346

9,239

(4,083)

-

-

44,502

19,254

4,244

(2,119)

-

-

21,379

4,416

(3,083)

-

22,712

-

-

-

-

17,967

21,790

708

56,500

-

-

(1,911)

(53,837)

1,460

53,925

-

-

(53,385)

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,460

2,000

561,629

83,812

(3,622)

(2,654)

(22,496)

-

616,669

108,424

(4,752)

(18,623)

-

701,718

375,616

65,624

(3,365)

(2,465)

(15,485)

419,925

74,658

(3,752)

(15,433)

475,398

256

(256)

-

-

196,744

226,320

65,624

74,658

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ใช้ใน

งานบริการด้าน
ภาพถ่าย

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้ง รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8,883

(2,388)

-

6,495

6,200

(1,029)

5,171

65,855

(18,097)

(3,769)

43,989

53,396

(13,474)

39,922

56,972

(15,709)

(3,769)

37,494

47,196

(12,445)

34,751

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ค่าสิทธิในการบริหาร
ร้านและจำาหน่ายสินค้า

และให้บริการ
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

39,922

12,459

(4,623)

(3,769)

43,989

30,579

13,335

(3,992)

-

39,922

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)

2561

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

91,037

(20,372)

70,665

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)

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

91,037

(13,292)

77,745
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2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

77,745

-

(7,080)

70,665

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าสำาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.02 ถึงร้อยละ 2.35 ต่อปี และค้ำาประกัน
โดยเงินฝากประจำาของบริษัทฯ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนภายในเดือนมกราคม 2561 จำานวน 203 ล้านบาท และมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม 
จำานวน 21 ล้านบาท

37,996

44,989

(5,240)

77,745

เงินประกันการเช่าร้านและเงินประกันอื่น

อื่นๆ

รวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

อื่นๆ

รวม

2561

148,221

2,529

150,750

2561 25612560 2560

2560

128,855

2,030

130,885

-

711,805

-

33,455

60,672

13,417

819,349

1,303

711,273

-

33,204

57,683

13,417

816,880

-

1,067,937

603

31,010

61,742

16,017

1,177,309

2,194

1,067,799

603

30,339

59,260

16,015

1,176,210

2561

148,221

1,369

149,590

2560

128,855

738

129,593

 งบการเงินรวม

 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 
สุทธิจากส่วนที่ถึง กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

2,626

(333)

2,293

(731)

1,562

3,524

(561)

2,963

(670)

2,293

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

 บริษัทฯได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ โดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี 
 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

1,728

(166)

1,562

2,626

(333)

2,293

898

(167)

731

898

(228)

670

2,626

(333)

2,293

3,524

(561)

2,963

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

รวม

รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
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 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนบริการในอดีต

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ลดลงจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 1 ล้านบาท (2560: ไม่มี)                  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 6 ปี และ 11 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี) (2560: 6 ปี และ11 ปี  งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี) 
 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคญัตอ่มลูคา่ปจัจบัุนของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 สรุปได้ดังนี้

2561

2561

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

2561

2561

2560

2560

ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

2560

2560

21,356

1,568

399

-

-

-

-

(281)

-

23,042

1.93 , 2.47

6

0 - 37

(842)

1,219

(946)

21,136

1,502

394

-

-

-

-

(281)

-

22,751

1.93

6

0 - 37

(815)

1,187

(915)

17,536

1,520

418

129

(1,955)

1,682

2,026

-

-

21,356

1.93 , 2.47

6

0 - 37

979

(1,082)

749

17,536

1,480

412

-

(1,955)

1,682

2,026

-

(45)

21,136

1.93

6

0 - 37

949

(1,054)

727

 งบการเงินรวม

 งบการเงินรวม

 งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: พันบาท)31 ธันวาคม 2561
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อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

(654)

764

(737)

(632)

738

(712)

766

(664)

606

741

(643)

588

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2560

 เม่ือวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบัญญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นรา่งพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหวา่งรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อ
กันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 
4 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของงวด
ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

 ภายใต้บทบัญญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับรษัิทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บรษัิทฯตอ้งจดัสรรกำาไรสุทธปิระจำาปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสำารอง
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธิประจำาปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สำารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. สำารองตามกฎหมาย 

22. รายได้อื่น

รายได้จากการสนับสนุนการส่งเสริมการขาย

อื่นๆ

รวม

2561 25612560 2560

314,198

35,442

349,640

314,198

36,877

351,075

449,817

26,037

475,854

449,817

26,526

476,343

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

24. ภาษีเงินได้

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย 
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ค่าเช่าสถานประกอบการและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกฎหมายและค่าที่ปรึกษา

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

2561 25612560 2560

(44,569)

4,496,789

11,177

253,323

90,095

164,060

320,021

1,618

5,467

32,115

(44,569)

4,496,789

8,309

248,653

86,362

163,795

320,021

1,618

5,467

32,115

(692,696)

4,848,737

8,844

237,938

76,259

168,912

280,638

641

2,166

(8,244)

(692,696)

4,848,737

8,179

235,413

74,855

168,844

280,638

641

2,166

(8,244)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 140,486

(8,765)

131,721

189,445

(3,070)

186,375

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)
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 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน 4 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) 
ท่ีบรษิทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญช ีเนือ่งจากบรษัิทย่อยพจิารณาแล้วเห็นวา่ยังมีความไม่แน่นอนท่ีจะนำาผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุน
ทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้   

 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

 อื่น ๆ

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561 25612560 2560

681,151

20%

136,230

60

(6)

362

1,035

(7,048)

1,088

(4,925)

131,721

628,554

20%

136,511

-

-

-

1,035

(6,912)

1,087

(4,790)

131,721

960,809

20%

192,162

806

-

-

372

(7,263)

298

(6,593)

186,375

 964,158

20%

192,832

-

-

-

372

(7,127)

298

(6,457)

186,375

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ส่วนลดรับจากผู้ขายสินค้า

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวม

31 ธันวาคม 2565

31 ธันวาคม 2566

25,256

10,425

4,550

40,231

3,326

536

3,862

18,833

8,406

4,227

31,466

3,356

-

3,356

2560

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เงินปันผล   อนุมัติโดย   เงินปันผลจ่าย   เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจำาปี 2560

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2561

เงินปันผลประจำาปี 2559

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2560

458.8

458.8

247.0

247.0

0.13

0.13

0.07

0.07

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม่ำาเสมอเพือ่ใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน ท้ังน้ีผูมี้อำานาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือจำาหน่ายกล้องถ่ายรูปและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่าย
ภาพ ท้ังน้ีส่วนงานการให้บริการด้านภาพถ่าย การจำาหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและการผลิตภาพพิมพ์มีจำานวนไม่สาระสำาคัญ และบริษัทฯและบริษัทย่อยดำาเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ   และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพขึ้น  ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารอง
เล้ียงชพีน้ีบรหิารโดย บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จำากัด และจะจา่ยให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของ บรษิทัฯ
และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 3.5 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 3.4 ล้าน
บาท 2560: 3.0 ล้านบาท) 

25. กำาไรต่อหุ้น

26. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

28. เงินปันผล

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวนเงิน 5 ล้านบาท (2560: 16 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

(ล้านบาท) (บาท)
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการ

29.3 การค้ำาประกัน

30. เครื่องมือทางการเงิน

 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน พื้นที่ร้านค้าในอาคารและบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 10 ปี 15 ปีและ 20 ปี
 บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ  มีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน 117 ล้านบาท  (2560 : 92 
ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

2561

จ่ายชำาระ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

258

218

12

205

178

16

2560

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: ล้านบาท)

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
 
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดให้

มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ 
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย  มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมาก
ราย จำานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนี้

สินตามสัญเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้
สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบกำาหนด หรอื วันทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่ึง
ก่อน)  ได้ดังนี้ 
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(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินาางการเงิ

-

-

131

131

224

-

1

225

-

-

-

-

-

-

1

1

84

-

-

84

-

-

-

-

100

264

131

495

224

819

2

1,045

16

264

-

280

-

819

-

819

0.1 - 1.0

-

0.7 - 1.7

1.9 - 2.4

-

8.5 - 8.7

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(หน่วย : 1ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

131

131

224

-

1

225

-

-

-

-

-

-

1

1

71

-

-

71

-

-

-

-

86

264

131

481

224

817

2

1,043

15

264

-

279

-

817

-

817

0.1 - 1.0

-

0.7 - 1.7

1.9 - 2.4

-

8.5 - 8.7

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

129

129

-

1

1

-

-

-

-

-

2

2

195

-

-

195

-

-

-

206

297

129

632

1,177

3

1,180

11

297

-

308

1,177

-

1,177

0.1 - 1.0

-

0.7 - 1.7

-

8.5 - 8.7

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

129

129

-

1

1

-

-

-

-

-

2

2

189

-

-

189

-

-

-

200

297

129

626

1,176

3

1,179

11

297

-

308

1,176

-

1,176

0.1 - 1.0

-

0.7 - 1.7

-

8.5 - 8.7

ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
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 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษัิทฯ คอืการจดัให้มีซึง่โครงสรา้งทุนท่ีเหมาะสมเพือ่สนับสนุนการดำาเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ  และเสรมิ
สรา้งมูลคา่การถอืหุ้นให้กับผู้ถอืหุ้น โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษัิทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.60:1 (2560: 0.71:1) และเฉพาะบรษัิทมีอตัราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.59:1 (2560: 0.71:1)
 

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกำาไรขาดทุนที่แสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปีปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปีจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.08 บาท คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 282 ล้านบาท
 ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน 

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34. การอนุมัติงบการเงิน

รายได้อื่น

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำาหน่าย

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่จัดประเภทใหม่ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่เคยรายงานไว้

475,854

3,920,076

640,879

476,343

3,920,076

640,812

763,443

4,147,797

700,748

763,932

4,147,797

700,681

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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  คณะกรรมการ บรษัิท บิก๊ คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคญัต่องบการเงนิของบรษัิทฯ รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
จัดทำาขึ้นตามมารตราฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

  ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ     
มีคณุสมบัติตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ เพือ่ทำาหน้าท่ีสอบทานเก่ียวกับคณุภาพ
ของรายงานทางการเงนิและความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งนีป้รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว 

 
  คณะกรรมการบรษิทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดบัดเีป็นทีน่า่พอใจ และสามารถสรา้งความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

(นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน		
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	 เรียน  ผู้ถือหุ้น  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  

 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ได้แก่  

      ดร.สุวิทย์  ธนียวัน     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นางหฤทัย  สุขยิ่ง   กรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

 
 กรรมการท้ัง 3 ทา่นเป็นกรรมการอสิระมีคณุสมบัติครบถว้นตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคล้องกับขอ้กำาหนดและแนวทาง

การปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหาร โดยแผนกต่างๆ  

ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  โดยในระหว่างปี 2561 ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมดยไม่มีผู้บริหาร

เข้าร่วม 1 ครั้ง  เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำาคัญๆ  ในการจัดทำางบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ข้อสังเกต

ที่ตรวจพบตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและการปฏิบัติงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส  สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 การสอบทานงบการเงินประจำาปีและงบการเงินรายไตรมาสประจำาปี 2561 รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้

ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนได้หารือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ การ

ประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทฯได้จัดทำางบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญใน

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน 

 การสอบทานการเปดิเผยรายการระหวา่งกันหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญในการพจิารณา

รายการระหวา่งกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน ์เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันท่ีได้พิจารณาน้ันเป็นไปตามธุรกิจปกติ ท่ีมีเงื่อนไขทางการค้าและราคาท่ีสม

เหตุสมผล ดังเช่นที่ทำากับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การสอบทานระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ ตามรายงานของฝา่ยตรวจ

สอบภายในและของผู้สอบบญัชี ซึง่ครอบคลุมด้านการบญัชแีละการเงนิ การปฏบัิติงาน การติดตามผลการปฏบัิติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบั พบ

วา่การควบคมุภายในของกระบวนการปฏบิติังานและระบบงานสำาคญัมคีวามเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ มีการปรบัปรงุแก้ไขตามขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่

แล้วเสร็จตามกำาหนดหรือมีความคืบหน้าอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการ

ควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง  โดยจัดตั้งคณะทำางานบริหารความ

เสี่ยงทำาหน้าที่กำาหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงและกำากับดูแลให้บริษัทฯ ดำาเนินงานด้านบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก มีการจัดทำาแผนการจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบ ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการ

ดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 การสอบทานการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบัิติงานตามระบบงานท่ีกำาหนดไว ้และการปฏบัิติตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการดำาเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดย

เฉพาะในเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล   

 อีกท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

ประพฤติมิชอบหรือการกระทำาผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในปี 2561 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ังคณะและประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่ง

ตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้

มีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั รายงานขอ้มูลทางการเงินของบรษัิทฯ มีความถกูต้องเชือ่ถอืได ้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษัิทฯ 

มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องตามระบบการกำากับดูแล

กิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ

(ดร.สุวิทย์  ธนียวัน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุม

นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 62 ปี)
ตำาแหน่ง 
• ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  3 แห่ง

นางวรรณ์กมล  เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 59 ปี)
ตำาแหน่ง 
• กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 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 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 3 แห่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา           ตำาแหน่ง   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) 

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง                 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)
ตำาแหน่ง 
• กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  2 แห่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   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)
ตำาแหน่ง 
• กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง    บริษัท
2557 - ปัจจุบัน          กรรมการ    บมจ. บิ๊ก คาเมร่า  คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน          รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน 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)
ตำาแหน่ง 
• 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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 2 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 2 แห่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง          บริษัท
2557 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        บมจ. บิ๊ก คาเมร่า  คอร์ปอเรชั่น
2561 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ              บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
ปัจจุบัน         กรรมการ                บจก. อีโอ โซลูชั่นน
ปัจจุบัน         กรรมการ                บจก. โตโยตรอน แอ็ซเซมบลิ
2557 - 2557        กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              บจก. บิ๊ก คาเมร่า

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ (อายุ 44 ปี)
ตำาแหน่ง 
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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง         บริษัท
2557 - ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบ                บมจ. บิ๊ก คาเมร่า  คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน     ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์               มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2552 - ปัจจุบัน     ผู้อำานวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต              มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
2553 - 2558        รองศาสตราจารย์  คณะเศรษฐศาสตร์              มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
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นางหฤทัย สุขยิ่ง (อายุ 60 ปี)
ตำาแหน่ง 
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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 1 แห่ง
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
•  ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   บริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ   บมจ. บิ๊ก คาเมร่า  คอร์ปอเรชั่น
2547-2559  ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับ   บมจ. ธนาคารทหารไทย
  การปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2 
2557-2557  กรรมการตรวจสอบ   บจก. บิ๊ก คาเมร่า

นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ (อายุ 34 ปี)
ตำาแหน่ง 
• 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
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• ไม่มี
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 2 แห่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   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)
ตำาแหน่ง 
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ก.ค.2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Financial Engineering Marladalen University, Sweden 
• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
• ไม่มี
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• ไม่มี
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
• 2 แห่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา   ตำาแหน่ง   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	คาเมร่า

ร้าน  Big Camera

1 บิ๊กซีเชียงใหม่ 2
 94 หมู่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์219 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ 2 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง 
ตำาบลหนองป่าครั่ง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

2 บิ๊กซีเพชรเกษม
 29/1 หมู่ 11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์103 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี   
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

3 โรบินสันราชบุรี
 265 ห้องเลขที่ บีเอฟ44,45,46 ชั้นบีเอฟ อาคารห้างสรรพ  
สินค้าโรบินสัน สาขาราชบุรี ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำาบลหน้าเมือง  
อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 

4 บิ๊กซีรังสิต
 94 ห้องเลขที่ จีซีอาร์121 ชั้นจีไอเอ็นอาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต ถนนพหลโยธิน ตำาบล ประชาธิปัตย์ 
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

5 บิ๊กซีระยอง
15/11ห้องเลขที่ จีซีอาร์104/2 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง ถนนบางนา-ตราด ตำาบลเชิงเนิน 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

6 บิ๊กซีพิษณุโลก
 939 ห้องเลขที่2ซีอาร์201 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 
ถนนพิชัยสงคราม ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000                      

7 บิ๊กซีเชียงราย
 184 หมู่ที่ 25 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์225 ชั้น2   ถนนสายเอเซีย1 
ตำาบลรอบเวียง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000                                       

8 บิ๊กซีพระราม4
 2929 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาพระราม 4 ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110     

9 บิ๊กซีลพบุรี            
 2 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์011,012 ชั้นที่2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี ถนนพหลโยธิน ตำาบลท่าศาลา 
อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 

10 เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
 2,252-252/1 ห้องเลขที่ 319 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
แอร์พอร์ต พลาซา ถนนมหิดล ตำาบลหายยา อำาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000       

11 บิ๊กซีเพชรบุรี
 130  ชั้น2 ห้องเลขที่ 2 บีบี005  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
เพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำาบลต้นมะม่วง อำาเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

12 บิ๊กซีนครปฐม
 754 ชั้น2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขานครปฐม ถนนเพชรเกษม ตำาบลห้วยจรเข้ อำาเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000 

13 บิ๊กซีสมุทรปราการ
 498/1 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์211-212 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เตอร์ 
สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

14 บิ๊กซีพระราม2
 56 หมู่ 6 ห้องเลขที่ จีซีอาร์140 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาธนบุรี-ปากท่อ ถนนธนบุรี-ปากท่อ(พระราม2) แขวงแสมดำา 
กรุงเทพมหานคร 10150 

15 บิ๊กซีสุวินทวงศ์
 123 หมู่ 16 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์234 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาสุวินทวงศ์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

16 พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
 152/1 ห้องเลขที่ 216 ชั้น1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน 
ตำาบลช้างคลาน อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100            

17 โลตัสพิษณุโลก
 909 หมู่ 10 อาคารเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก 
ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000     

18 ตึกคอมศรีราชา
 135/99 ชั้น1 ห้องเลขที่ 1อาร์18-19 ศูนย์การค้า ตึกคอม ศรีราชา 
ถนนสุขุมวิท ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110                              
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19 เชียร์-รังสิต
 99 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ จีเอ็น020 ชั้นจี อาคารศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต 
ถนนพหลโยธิน ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130                 

20 บิ๊กซีพัทยาใต้
 565/41 หมู่ที่ 10 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาใต้ 
ถนนสุขุมวิท ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 

21 ตึกคอมพัทยา
 8 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่ 2 อาร์10 ศูนย์การค้า  ตึกคอม พัทยา ถนนพัทยาใต้ 
ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260                           

22 โลตัสขอนแก่น
 356 หมู่ที่ 3 อาคารเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 40000            

23 ตึกคอมขอนแก่น
 250/1 ห้องเลขที่ 3อาร์145-146 ชั้นที่3 ศูนย์การค้า ตึกคอม โฆษะ  
ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

24 บิ๊กซีราชบุรี
 534 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์108 ชั้นที่จี-ไอเอ็น ตำาบลโคกหม้อ 
อำาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000                                           

25 โลตัสพัทยาใต้
 408/2 หมู่ที่ 12 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260                                  

26 เซ็นทรัลพระราม3 
 79 ห้องเลขที่ 319/1 ชั้น3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
รัชดา-พระราม3 ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120      

27 เซ็นทรัลพระราม2
 160 ห้องเลขที่ 210 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม2 
ถนนพระรามที่2 แขวงแสมคำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

28 โลตัสลพบุรี
 111 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขาลพบุรี อินน์ พลาซ่า 
ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000                              

29 โลตัสคลอง7
 41/12 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้โลตัส สาขารังสิตคลอง 7
ตำาบลลำาผักกูด อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110   

30 บิ๊กซีลำาพูน
 200 หมู่ที่4 ห้องเลขที่จีซีอาร์1123 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซ 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำาพูน ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองลำาพูน 
จังหวัดลำาพูน   51000                                  

31 บิ๊กซีเชียงใหม่
2 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่2ซีอาร์003 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาเชียงใหม่ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000                        

32 โลตัสสัตหีบ
179 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสัตหีบ ถนนสุขุมวิท ตำาบลสัตหีบ 
อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180                    

33 เจียง-ฟิวเจอร์พลาซ่า หนองคาย
304 ห้องเลขที่บี-22 ห้างสรรพสินค้าเจียง-ฟิวเจอร์ พลาซ่า 
หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำาบลโพธิ์ชัย อำาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000                                     

34 แปซิฟิคพาร์ค-ศรีราชา
90 ห้องเลขที่ ที-306 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110                           

35 เดอะมอลล์โคราช  
1242/2 ห้องเลขที่ 3เอส-22 เอ,บี ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
สาขานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

36 โลตัสกระบี่ 
191 หมู่ที่ 12 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขากระบี่ ตำาบลกระบี่น้อย 
อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000                                                

37 บิ๊กซีชลบุรี
49/1 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี ตำาบลห้วยกะปิ อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130

38 บิ๊กซีหางดง
433/4 หมู่ที่7 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์210 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง  ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

39 บิ๊กซีบุรีรัมย์
150 หมู่ที่7 ห้องเลขที่ จีซีอาร์118  ชั้น1  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ ตำาบลอีสาณ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000     

40 โลตัสศรีมหาโพธิ
228 หมู่ที่ 10 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาศรีมหาโพธิ ตำาบลท่าตูม
อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140                                                 

41 บิ๊กซีสุขสวัสดิ์
94 หมู่ที่18 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์229 ชั้น2  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขสวัสดิ์ ตำาบลบางพึ่ง อำาเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ10130 

42 โลตัสสามชุก
820 หมู่ที่2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า สาขาสามชุก 
ตำาบลสามชุก อำาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130                                      

43 บิ๊กซีอุบลราชธานี
92 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์108/2 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี4 ถนนธรรมวิถี ตำาบลในเมือง
 อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

44 เซ็นทรัลภูเก็ต
74,75 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ห้องเลขที่ ไอที-08เอ 
ชั้น2ไอที หมู่ที่5 ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000   

45 โลตัสปากช่อง 
289 หมู่ที่18  ห้องเลขที่ บี114 ชั้นจี อาคารเทสโก้โลตัสคุ้มค่า 
สาขาปากช่อง ตำาบลปากช่อง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

46 โลตัสกำาแพงแสน
9/2 หมู่ที่7 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คุ้มค่าสาขากำาแพงแสน 
ตำาบลทุ่งกระพังโหม อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140    

47 โลตัสศาลายา
99/14 หมู่ที่1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส สาขาศาลายา ตำาบลบางเตย 
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110                                           

48 โรบินสันจันทบุรี
22/107 หมู่ที่7 ห้องเลขที่บีเอฟ-บี01/2 ชั้นบี ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน 
สาขาจันทบุรี ตำาบลจันทนิมิต อำาเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 22000

49 บิ๊กซีอยุธยา
80 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์204 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอยุธยา ตำาบลบ้านกรด อำาเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

50 บิ๊กซีรัชดาภิเษก
125 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์205 ชั้นที่ 2-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400            
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51 อยุธยาพาร์ค 2
126 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ จีพี25-26 ชั้น1 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 
ตำาบลคลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

52 แหลมทองระยอง     
554 ห้องเลขที่ เอฟเอส2-020 ชั้น 2 อาคารแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า 
ระยอง ถนนสุขุมวิท ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21000                      

53 มาบุญครอง2
444 ห้องเลขที่ พีแอลเอ 05 บี013000 ชั้น 5 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                    

54 โลตัสบางกะปิ
3109 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240                                        

55 โลตัสเพชรบูรณ์
929 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาเพชรบูรณ์ 
ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6700

56 บิ๊กซีบางนา
111 ห้องเลขที่ 2 ซีอาร์206/1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260

57 บิ๊กซีขอนแก่น
290/1 หมู่ที่ 17 ห้องเลขที่ จีซีอาร์110/1 ชั้นจีไอเอ็น อาคารศูนย์การค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 40000 

58 บิ๊กซีอุดรธานี
415 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชั้น จี-ไอเอ็น   อาคารศูนย์การค้าบิ๊ก
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี  ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี  41000

59 บิ๊กซีชัยภูมิ
99 หมู่ที่ 1ห้องเลขที่ จีซีอาร์112 ชั้น จี-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ ตำาบลบุ่งคล้า อำาเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 36000

60 บิ๊กซีบ้านโป่ง
58 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์119 ชั้นที่ จี-ไอเอ็น อาคารศูนย์การค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง ตำาบลหนองอ้อ อำาเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 70110

61 บิ๊กซีกระบี่
349 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์203 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่ ตำาบลกระบี่น้อย อำาเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ 81000 

62 อิมพีเรียลบางพลี
201/ข หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 12 อาคารศูนย์การค้าเยส บางพลี 
ตำาบางเสาธง กิ่งอำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540                                     

63 บิ๊กซีสุโขทัย
68 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย 
ตำาบลบ้านกล้วย อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  64000

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

65 บิ๊กซีเพชรบูรณ์
939 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบูรณ์ ตำาบลสะเดียง อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์           
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

66 โลตัสระนอง
25/15 หมู่ที่ 1  อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง ตำาบลบางริ้น 
อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

67 บิ๊กซีอ้อมใหญ่
17/17 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์213 ชั้นที่ 2 อาคารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาอ้อมใหญ่ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

68 บิ๊กซีรังสิตคลองหก
158/17 หมู่ 4 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์202 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขารังสิตคลอง 6 ตำาบลรังสิต อำาเภอธัญบุรี              
จังหวัดปทุมธานี 12110

69 บิ๊กซีสระแก้ว
352 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำาบลสระแก้ว อำาเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 27000

70 บิ๊กซียโสธร
323 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ตำาบลสำาราญ อำาเภอเมืองยโสธร 35000

71 โลตัสจันทบุรี
25/4 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี ถนนพระยาตรัง 
ตำาบลวัดใหม่ อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

72 โลตัสอยุธยา
126/1 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาอยุธยา
ถนนสายเอเชีย ตำาบลคลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

73 บิ๊กซีฉะเชิงเทรา
28/73 ห้องเลขที่ จีซีอาร์113 ชั้นที่ จี อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาฉะเชิงเทรา ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

74 ไอทีเจียงหนองคาย
305 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่ ไอ-11 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเจียงรีเทลแอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์จำากัด ถนนมิตรภาพ ตำาบลโพธิ์ชัย อำาเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 43000

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

76 บิ๊กซีมหาสารคาม
238/1 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่จีซีอาร์104/1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคราม  ตำาบลเกิ้ง  อำาเภอเมืองมหาสารคราม 
จังหวัดมหาสารคราม 44000

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

78 บิ๊กซีสกลนคร
1594/16 ห้องเลขที่จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร ถนนรอบเมือง  ตำาบลธาตุเชิงชุม  
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

79 บิ๊กซีภูเก็ต
72 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ จีซีอาร์128-129  ชั้น จีอาคารศูนย์กรค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

80 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
99/9 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 434 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 
แจ้งวัฒนะ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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81 ฮาเบอร์มอลล์
4/222 หมู่ที่ 10 ห้องเลขที่3259,3260 ชั้นที่ 3อาคารศูนย์การค้า 
ฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

82 เซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช
333/99 หมู่ที่ 9 ห้องเลขที่ 303/5 ชั้นที่ 3อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พัทยาบีช ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

83 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
94 ห้องเลขที่ 3ไอทีเอส066,069 ชั้นที่ 3  อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110

84 แฟชั่นไอส์แลนด์
587,589,589/7-9 ห้องเลขที่ 3063 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230

85 บิ๊กซีศรีสะเกษ
29/49 หมู่ที่ 11 ห้องเลขที่ จีซีอาร์117 ชั้นที่ 1อาคารศูนย์การค้าบิ๊ก
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ ตำาบลหญ้าปล้อง  อำาเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

86 เซ็นทรัลชลบุรี
55/88,89,91 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 206 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ชลบุรี  ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 22000

87 เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
562,566  ห้องเลขที่204/3 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 
รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ  อำาเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000

88 โลตัสปทุมธานี
21/49 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี 
ถนนปทุม-สามโคก ตำาบลบางปรอก อำาเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000

89 บิ๊กซีนครสวรรค์
320/10 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์
ห้องเลขที่ 2ซีอาร์217 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี  ตำาบลปากน้ำาโพ 
อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

90 บิ๊กซีหาดใหญ่ 2
677 ห้องเลขที่ เอฟ1/18 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาหาดใหญ่2 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่     
จังหวัดสงขลา 90110

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

92 เซ็นทรัลขอนแก่น
99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 318 ชั้นที่ 3 
ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

93 แหลมทอง บางแสน
278/2 ห้องเลขที่ 2เอส09/1 ชั้นที่ 2 อาคาร ศูนย์การค้าแหลมทอง 
สาขาบางแสน ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20130

94 บิ๊กซีมหาชัย
79 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย ห้องเลขที่ 2ซี
อาร์ 207 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

95 หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
234/1 ห้องเลขที่ เอส 338 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้า หัวหินมาร์เก็ต 
วิลเลจ ตำาบลหัวหิน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

96 บิ๊กซีสระบุรี
57/5 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระบุรี ห้องเลขที่
จีซีอาร์109 ชั้นที่ 1 ถนนสุดบรรทัด ตำาบลปากเพียว อำาเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 18000

97 สุขอนันต์ปาร์ค
179/5 อาคารศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค  ห้องเลขที่ พีแซด 22-016 
ชั้นที่ 2 ถนนสุดบรรทัด ตำาบลปากเพียว อำาเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 18000

98 โลตัสชุมพร
195 หมู่ที่ 3 ห้องเลขที่ 207อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร 
ชั้นที่ 2 ตำาบลวังไผ่  อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

99 บิ๊กซีอำานาจเจริญ
477 หมู่ที่ 7 ห้องเลขที่จีซีอาร์ 111/1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำานาจเจริญ ตำาบลบุ่ง อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ 
จังหวัดอำานาจเจริญ 37000

100 โลตัสกระทุ่มแบน
329 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่ 125 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสคุ่มค่า 
สาขากระทุ่มแบน ตำาบลคลองมะเดื่อ อำาเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร74100

101 โรบินสันตรัง
138 ห้องเลขที่ 2 เอฟ-บี-205 ชั้นที่ 2 เอฟอาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
สาขาตรัง ถนนพัทลุง ตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

102 โลตัสเลย
99 หมู่ที่ 8 ห้องเลขที่ 122 ชั้นที่ 1 อาคารห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า สาขาเลย 
ตำาบลนาอาน  อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

103 สหไทยพลาซ่าทุ่งสง
389 หมู่ที่ 2  ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ เค3-07 อาคารห้างสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง 
ตำาบลชะมาย อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

104 อาคารห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
 สาขาสิงห์บุรี 

ถนนขุนสรรค์ ตำาบลบางพุทรา อำาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  16000

105 บิ๊กซีกำาแพงเพชร 
613/1 ห้องเลขที่ จีซีอาร์143 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำาแพงเพชร ถนนเจริญสุข ตำาบลในเมือง
อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร  จังหวัดกำาแพงเพชร 62000 

106 สุรินทร์พลาซ่า
101 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า สุรินทร์ พลาซ่า ถนนหนองดุม
 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

107 โลตัสชุมแพ
888 หมู่ที่ 4  อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาชุมแพ ชั้นที่ 1
ตำาบลชุมแพ อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290

108 เซ็นทรัลเชียงราย
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 ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

111 โลตัสตราด
1134 หมู่ 1 ห้องเลขที่ 121 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส 
สาขาตราด ตำาบลวังกระแจะ อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
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112 บิ๊กซีตาก
18/3 ห้องเลขที่ จีซีอาร์124 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาตาก ถนนพหลโยธิน ตำาบลระแหง อำาเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 63000

113 บิ๊กซีหล่มสัก
70 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116-117 ชั้นที่ 2 อาคารศูนยค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาหล่มสัก ถนนสามัคคีชัย ตำาบลหล่มสัก อำาเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

114 เซ็นทรัลพิษณุโลก
9/99 หมู่ที่ 5 ห้องเลขที่ 256 ชั้น 2  อาคาร  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พิษณุโลก ตำาบลพลายชุมพล อำาเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

115 เดอะวอล์ดราชพฤกษ์
189 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 125/เอ ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเดอะวอล์ค 
สาขาราชพฤาษ์ ตำาบลบางขุนกอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

116 โลตัสถลาง
303 หมู่ที่ 1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้  โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาถลาง ตำาบลเทพกษัตรี อำาเภอถลาง 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
ตำาบลศิลา อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

119 โรบินสันนครศรีธรรมราช
89/201 ห้องเลขที่ 316 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
สาขานครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำาบลคลัง 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

120 เซ็นทรัลพระราม 9
9/8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม9 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

121 บิ๊กซีจันทบุรี
1012 ห้องเลขที่ 2ซีอาร์214 ชั้นที ่2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทรบุรี ถนนท่าแฉบล ตำาบลตลาด
อำาเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 22000

122 โรบินสันสุพรรณบุรี
449 ห้องเลขที่ 2เอฟ-บี-224/2 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี หมู่ที่ 5 ตำาบลท่าระหัด อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

123 มาร์คโฟร์แพร่
416 ห้องเลขที่ ไอที 44 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้ามาร์คโฟร์ พลาซ่า แพร์ 
หมู่ที่ 9 ถนนภูเก็ต ตำาบลนาจักร อำาเภอเมืองแพร่ 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 ตำาบลหมากแข้ง
อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

126 โลตัสบ้านบึง
64 ห้องเลขที่ 120 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง 
ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำาบลบ้านบึง อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

127 บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี
130 หมูที่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาสุราษฎร์ธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลบางกุ้ง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

128 บิ๊กซีเลย
114 หมู่ที่ 9 อาคารบิ๊กซี สาขาเลย ตำาบลนาอาน อำาเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 42000

129 บิ๊กซีปลวกแดง
888 หมู่ที่ 1 อาคารบิ๊กซี สาขาปลวกแดงตำาบลปลวกแดง อำาเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140

130 บิ๊กซีสตูล
959 หมู่ที่ 7 อาคารบิ๊กซี สาขาสตูล ตำาบลคลองขุด อำาเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล 91000

131 บิ๊กซีมุกดาหาร
77/11 อาคารบิ๊กซี สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ตำาบลมุกดาหาร
อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

132 ซีคอนบางแค
607 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

133 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
88 หมู่ที่ 10 อาคารเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี ตำาบลวัดประดู่ 
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

134 เมกาบางนา2
39 หมู่ที่ 6 อาคารเมกา บางนา ถนนบางนา-ตราด ตำาบลบางแก้ว 
อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

135 เดอะมอลล์ท่าพระ2
99 อาคารเดอะมอลล์ ท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ) 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

136 เซ็นทรัลลำาปาง
319 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลำาปาง ถนนไฮเวย์-ลำาปาง-งาว 
ตำาบลสวนดอก อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง 52100

137 โลตัสหนองบัวลำาภู
36 ห้องเลขที่ 5109PG19 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหนองบัวลำาภู หมู่ที่ 2 
ตำาบลลำาภู อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภู จังหวัดหนองบัวลำาภู  39000

138 เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม
76/1-7 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

139 โลตัสเสริมไทย
76/2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขามหาสารคามถนนนครสวรรค์ 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

140 บิ๊กซีนครสวรรค์ 2
610/9 หมู่ที่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขานครสวรรค์2 ตำาบลนครสวรรค์ตก 
อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  60000

141 โลตัสพิษณุโลก2
444 หมู่ที่ 6 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพิษณุโลก 2 ตำาบลท่าทอง 
อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000

142 โลตัสแม่สอด
17 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแม่สอด ถนนสายเอเซีย ตำาบลแม่สอด 
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

143 โลตัสอุตรดิตถ์
2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถนนศรชาววัง ตำาบลท่าอิฐ
อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

144 บิ๊กซีร้อยเอ็ด
320 หมู่ที่ 10 อาคารบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ตำาบลเหนือเมือง 
อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

145 สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช
1392 อาคารสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราชถนนศรีปราชญ์ ตำาบลท่าวัง 
อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000



92

146 โรบินสันกาญจนบุรี
110 หมู่ที่ 9 อาคารโรบินสัน สาขากาญจนบุรี ตำาบลปากแพรก 
อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

147 แลนด์มาร์ค ตึกคอม อุดรธานี
71/29 ห้องเลขที่ 2อาร์22-23 ชั้นที่ 2 อาคารแลนด์มาร์ค ตึกคอม 
อุดรธานี ถนนอุดรดุษฎี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี
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 
ตำาบลบางเขน อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

150 เซ็นทรัลอุบลราชธานี
 311 หมู่ที่ 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุบลราชธานี ตำาบลแจระแม
อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  43000

151 บิ๊กซีอ่างทอง
24 อาคารบิ๊กซี สาขาอ่างทอง ถนนโพธิ์ พระยา-ท่าเรือ ตำาบลโพสะ
อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000                              

152 พรอมเมนาดา
192-193 ห้องเลขที่ เอล2-39 ชั้นที่ 2หมู่ที่ 2 อาคารพรอมเมนาดา
 รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

153 โรบินสันสกล
88/8 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร ถนนนิตโย
ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

154 แฮปปี้พลาซ่าพิจิตร
39/157-158 อาคารศูนย์การค้าแฮปปี้พลาซ่า พิจิตร ถนนสระหลวง 
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  66000

155 บิ๊กซีสมุทรสงคราม
2/19 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร็ สาขาสมุทรสงคราม 
ตำาบลบางแก้ว อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

156 บิ๊กซีกาฬสินธุ์
101/2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ 
ถนนถีนานนท์ ตำาบลกาฬสินธุ์ อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

157 บิ๊กซีสุพรรณบุรี
140/20 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
 ถนนมาลัยแมน ตำาบลรั้วใหญ่ อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี
 จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

158 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2
94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำาบล
ประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

159 ทวีกิจบุรีรัมย์
274 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าทวีกิจ ซูปเปอร์  เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ 
ตำาบลอิสาณ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  31000                       

160 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ 
444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

161 โรบินสันสระบุรี
99 หมู่ที่ 7 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ตำาบลตลิ่งชัน 
อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

162 เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่
55/5 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่ 
ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

163 โลตัสสงขลา
64 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาสงขลา ตำาบลเขารูปช้าง 
อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

164 บิ๊กซีตรัง
102/2 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ถนนรัษฎา ตำาบลทับเที่ยง 
อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000                                     

165 โรบินสันสุรินทร์
338 หมู่ที่ 16 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ ตำาบลสลักได
อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  32000

166 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1518 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์ 
ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

167 บิ๊กซีกาญจนบุรี
786/8 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี 
ถนนแสงชูโตเหนือ ตำาบลท่ามะขาม อำาเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

168 เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย
209 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  สมุย หมู่ที่ 2 ตำาบลบ่อผุด 
อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

169 ไอทีพลาซ่าสำาโรง
999 หมู่ที่ 1 อาคารไอทีพลาซ่า สาขาสำาโรงถนนสุขุมวิท ตำาบลสำาโรงเหนือ 
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

170 บิ๊กซีศรีมหาโพธิ
618 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ 
ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

171 สยามสแควร์วัน
388 อาคารสยามสแควร์วัน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

172 เทสโก้โลตัสนครนายก
ข1-150 อาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา ถนนบ้านใหญ่ 
ตำาบลนครนายก อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

173 เซ็นทรัลศาลายา
99/19 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมู่ที่ 2 ตำาบลบางเตย 
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210                      

174 โรบินสันฉะเชิงเทรา
910 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา 
ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

175 โรบินสันร้อยเอ็ด
137 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำาบลดงลาน 
อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

176 โรบินสันสมุทรปราการ
789 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ หมู่ที่ 2 ตำาบล
ท้ายบ้านใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

177 โรบินสันปราจีนบุรี
72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี หมู่ 3 
ตำาบลบางบริบูรณ์ อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  25000

178 เมก้า มาร์เก็ต หนองคาย
89 ห้องเขที่ จีซีอาร์106 อาคารเอ็มเอ็ม เมกา มาเก็ต สาขาหนองคาย หมู่ 5 
ตำาบลโพธิ์ชัย อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

179 โรบินสันสาขามุกดาหาร
99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข. 
ตำาบลมุกดาหาร อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  49000
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180 มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
99/29 ห้องเลขที่อาร์153 ชั้นที่1 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ
สุวรรณภูมิ หมู่ 1 ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

181 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
99,99/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาระยอง 
ถนนบางนา-ตราด ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 21000

182 เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่
199,199/1,199/2  เซ็นทรัล เวสท์เกต บางใหญ่ หมู่ 6 ตำาบลเสาธงหิน 
อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

183 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
55 ห้องเลขที่ 1064 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า ซึคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

184 โรบินสัน บุรีรัมย์ 
125 ห้องเลขที่ไอที20 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ หมู่ 6 
ตำาบลกระสัง อำาเภอเมืองบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

185 โรบินสัน ศรีสมาน
99 ห้องเลขที่ไอที03 ชั้นที่ 2 อาคารศุนย์การค้าโรบินสันศรีสมาน
ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

186 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
69,69/1,69/2 ห้องเลขที่243/1 ชั้นที่2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
อีสต์ วิลล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230

187 โรบินสัน แม่สอด 
99/115 ห้องเลขที่ ไอที 07 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน 
แม่สอด ถนนสายเอเชีย  ตำาบลแม่สอด อำาเภอเม่สอด
จังหวัดตาก 63110

188 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
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 ตำาบลป่าไร่ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว27120

190 ฮาร์เบอร์พัทยา 
190/25 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 2อาร์06, 2อาร์07 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์พัทยา 
ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

191 บิ๊กซีบางพลี
89 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 227 ชั้นที่2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางพลี 
ถนนเทพารักษ์กิโลเมตร 13 ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

192 ภูเก็ตจังซีลอน 
175 ศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ต ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำาบลป่าตอง 
อำาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

193 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 3
94 ห้องเลขที่ พีแอลแซด. 2.เอสเฮสพี 035เอ ชั้นที่2 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำาบลประชาธิป้ตย์
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

194 บิ๊กซี นครพนม
9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์116 ชั้นที่จี อาคารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครพนม 
ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำาบลหนองญาติ อำาเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 48000

195 เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช 
8,9/8 หมู่ 7 ห้องเลขที่ 209/1-209/2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า 
นครศรีธรรมราช ตำาบลนาสาร อำาเภอพระพรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

196 ซีเค พลาซ่า ปลวกแดง  
888 หมู่ที่ 1 ห้องเลขที่1,2 ชั้นที่ 2เฟส 2 อาคารซีเค พลาซ่า ปลวกแดง 
ตำาบลปลวกแดง  อำาเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140

197 บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์
8/89 ห้องเลขที่ 320 ชั้นที่ 3 อาคารบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ท มอลล์ 
ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำาบลหนองแก อำาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

198 เทอมินอล21โคราช 
99 ห้องเลขที่ 3021 ชั้นที่แลอ3 อาคารเทอมินอล21 โคราช 
ถนนเมิตรภาพ-หนองคาย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  30000

199 โรบินสัน ลพบุรี
555/5 หมู่ที่4 ห้องเลขที่ 210 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารโรบินสัน สาขาลพบุรี 
ตำาบลกกโก อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

200 โลตัสสุราษฎร์ธานี  
9/1 หมู่ที่3 ห้องเลขที่ 013ที2032 ชั้นที่3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลมะขามเตี้ย 
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

201 เซ็นทรัลพัทยา
78/54 หมู่ที่9 ห้องเลขที่ 230 ชั้นที่2 ถนนพัทยาสาย2 ตำาบลหนองปรือ 
อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

202 โรบินสัน เพชรบุรี 
162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2เอฟ 
ห้องเลขที่ อาร์อาร์-214 หมู่ที่ 1 ตำาบลสมอเพลือ อำาเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 76000

203 เซ็นทรัลนครราชสีมา 
990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 244 
ชั้นที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

204 เซ็นทรัลมหาชัย 
98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 233
 หมู่ที่ 4 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74110

205 โรบินสันกำาแพงเพชร 
651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำาแพงเพชร ชั้นที่ 2เอฟฃ 
ห้องเลขที่ 204 ถนนเจริญสุข ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร 
จังหวัดกำาแพงเพชร 62000

206 ซูปเปอร์สโตร์ พะเยา
500 อาคารซูปเปอร์สโตร์พะเยา ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ อารไอ120 หมู่ที่ 12 
ตำาบลท่าวังทอง อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

207 ซูปเปอร์สโตร์ พิจิตร
332  อาคารซูปเปอร์สโตร์พิจิตร ชั้น 1 ห้องเลขที่ อาร์ไอ 125-6 หมู่ที่ 3 
ตำาบลคลองคะเชนทร์ อำาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

208 บิ๊กซี สัตหีบ
88/18 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สัตหีบ 
ตำาบลสัตหีบ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

209 โรบินสัน ชลบุรี
888 หมู่ที่ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาไลฟ์สไตล์ชลบุรี 
ชั้นที่ 2เอฟ ตำาบลดอนหัวฬ่อ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

210 โลตัส อมตะนคร 
เลขที่ 700/75 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอมตะนคร หมู่ที่ 5
ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

211 เทอมินอล 21 พัทยา
เลขที่ 777 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา ห้องเลขที่ SH-1041 
ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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212 ซูปเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี
เลขที่ 150 อาคารซูเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี ห้องเลขที่ RI108
ตำาบลบางมัญ อำาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

213 บิ๊กซี นครศรีธรรมราช
เลขที่ 22 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครศรีธรรมราช 
หมู่ที่ 5 ตำาบลปากพูน อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

1 โลตัสประจวบคีรีขันธ์      
51/12 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
ถนนเพชรเกษม ตำาบลเกาะหลัก อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

2 โลตัสแกลง
279/1 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแกลง ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลทางเกวียน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

3 ทวีกิจบุรีรัมย์
274 หมู่ที่ 8 อาคารศูนย์การค้าทวีกิจ ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ 
ตำาบลอิสาณ อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

4 บิ๊กซีศรีนครินทร์
425 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 
ถนนศรีนครินทร์ ตำาบลสำาโรงเหนือ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

5 มาร์คโฟร์แพร่ 
416 หมู่ที่ 9 อาคารศูนย์การค้ามาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่ ถนนภูเก็ต 
ตำาบลนาจักร อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

6 โลตัสสงขลา 
เลขที่ 64 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาสงขลา 
ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

7 โลตัสฉลอง 
21/10 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสสาขาฉลอง ตำาบลฉลอง 
อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  83000

214 บิ๊กซี เชียงราย
เลขที่ 58 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 2
หมู่ที่ 17 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

215 โรบินสัน ชัยภูมิ
เลขที่ 299/9 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชัยภูมิ ชั้นที่ 2เอฟ 
หมู่ที่ 6 ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

8 โลตัสโรจนะ 
101 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาโรจนะ ตำาบลสามเรือน 
อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

9 อยุธยาซิตี้พาร์ค  
126 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ถนนสายเอเซีย 
ตำาบลคลองสวนพลู อำาเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

10 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต 
2,252-252/1 ห้องเลขที่ 375 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนมหิดลและถนนวัวลาย ตำาบลหายยา 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

11 เซ็นทรัลขอนแก่น 
99 ห้องเลขที่ 317 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

12 บิ๊กซีศรีมหาโพธิ
618 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาศรีมหาโพธิ 
ตำาบลท่าตูม อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

13 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม 
76/1-7 ห้องเลขที่ ที16 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเสริมไทย คอมเพล็กซ์ 
ถนนนครสวรรค์ ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 44000

14 เซ็นทรัลศาลายา
99/19 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา หมู่ที่ 2 ตำาบลบางเตย 
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210                      

ร้าน BIG mobile
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15 ศรีพงษ์อุตรดิตถ์
45/1-5 อาคารศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี
ตำาบลท่าอิฐ อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

16 โรบินสันร้อยเอ็ด 
137 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด หมู่ที่ 3 ตำาบลดงลาน 
อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

17 โรบินสันปราจีนบุรี
72 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี หมู่ 3 ตำาบลบาง
บริบูรณ์ อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

18 โรบินสันสาขามุกดาหาร
 99/11 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร ถนนชยางกูร ข. 
ตำาบลมุกดาหาร  อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

19 โรบินสัน สระบุรี  
99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี หมู่ 7 ตำาบลตลิ่งชัน 
อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

20 มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ
99 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี หมู่ 7 ตำาบลตลิ่งชัน 
อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

21 โรบินสัน บุรีรัมย์  
125 ห้องเลขที่ไอที 01 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ หมู่ 6 
ตำาบลกระสัง อำาเภอเมืองบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

22 โรบินสัน ศรีสมาน  
99 ห้องเลขที่ไอที01 ชั้นที่2 อาคารศุนย์การค้าโรบินสันศรีสมาน 
ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

23 โรบินสัน ลพบุรี  
555/5 หมู่ที่4 ห้องเลขที่ 220-221 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารโรบินสัน สาขาลพบุรี 
ตำาบลกกโก อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

24 เซ็นทรัล ชลบุรี 
55/88-89,55/91 หมู่ที่1 ห้องเลขที่ 232 ชั้นที่2 อาคารเซ็นทรัลพลาซา 
สาขาชลบุรี ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

25 เซ็นทรัลพลาซาพระราม2  
160 ห้องเลขที่ เค203 ชั้นที่ 2 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม2 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150

26 โลตัสนครพนม  
335/2 อาคารเทสโก้โลตัส นครพนม ถนนนิตโย ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

27 บิ๊กซีนครพนม  
9/2 ห้องเลขที่ จีซีอาร์122/1 ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขานครพนม ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำาบลหนองญาติ 
อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

28 โรบินสัน เพชรบุรี 
162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2F ห้องเลขที่ 
RR-227 หมู่ที่ 1 ตำาบลสมอเพลือ อำาเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 76000

29 เดอะมอลล์โคราช  
1242/2 ห้องเลขที่ 3เอฟ-07 ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 
สาขานครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

30 โลตัสนครชัยศรี  
68/2 หมู่ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี 
ตำาบลท่าตำาหนัก อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120                                    

31 เซ็นทรัลนครราชสีมา 
990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 212/2 
ชั้นที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

32 เซ็นทรัลมหาชัย  
98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 221
หมู่ที่ 4 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74110

33 โรบินสันกำาแพงเพชร  
651/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำาแพงเพชร ชั้นที่ 2เอฟ 
ถนนเจริญสุข ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร 
จังหวัดกำาแพงเพชร 62000

34 บิ๊กซีนครปฐม 
754 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม ชั้นที่ 1 
ห้องเลขที่ จีซีอาร์115 ถนนเพชรเกษม ตำาบลห้วยจรเข้ 
อำาเภอเมือนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

35 บิ๊กซี วังน้ำาเย็น 
916 อาคารศูย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวังน้ำาเย็น ชั้น จี 
ห้องเลขที่ จีซีอาร์102 หมู่ที่ 1 ตำาบลวังน้ำาเย็น อำาเภอวังน้ำาเย็น
จังหวัดสระแก้ว 27210

36 สหไทย พลาซ่า ทุ่งสง
389 อาคารสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่บีเอฟ-04 
อาคารห้างสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง ตำาบลชะมาย อำาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

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

38 บิ๊กซี สุโขทัย 
68 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี สุโขทัย หมู่ 2 ตำาบลบ้านกล้วย 
อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

39 เซ็นทรัล เวสต์เกต 
199, 199/1, 199/2 อาคารเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ห้องเลขที่ 224/1 
ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำาบลเสาธงหิน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

40 บิ๊กซี ชัยภูมิ 
99 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ 
ตำาบลบุ่งคล้า อำาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

41 โรบินสัน ชลบุรี 
888 หมู่ที่ 3 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาไลฟ์สไตล์ชลบุรี 
ชั้นที่ 2เอฟ ตำาบลดอนหัวฬ่อ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

42 ซูปเปอร์สโตร์สิงห์บุรี 
เลขที่ 150 อาคารซูเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี ห้องเลขที่ RI109-110 
ตำาบลบางมัญ อำาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

43 บิ๊กซี เชียงราย 2 
เลขที่ 58 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 2 
หมู่ที่ 17 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
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BIG Camera Galleria

Olympus

1 เซ็นทรัลลาดพร้าว   
1697 ห้องเลขที่ 335 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2 เซ็นทรัลเวิลด์   
4, 4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ417 ชั้น 4 
ถนนราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

3 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  
99 หมู่ที่ 4 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตำาบลฟ้าฮ่าม 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

4 เอ็มควอเทียร์    
689 อาคารศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

5 สยามดีสคัฟเวอรี่   
989 ห้องเลขที่206 ชั้นที่ 2 อาคารสยามดีสคัฟเวอรี่ ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

7 เซ็นทรัลภูเก็ตฟรอเรสต้า 
เลขที่ 199 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ห้องเลขที่ 204 
ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 4ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

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

1 เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/1-4/2, 4/4  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ 417 
ชั้นที่ 4 ถนนราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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Samsung

AIS Telawiz

Wonder Photo Shop

1 เซ็นทรัลเวิลด์ 2   
4,4/2,4/4 ห้องเลขที่ เอ420 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ถนนราชดำาริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

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

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

5 เซ็นทรัลนครราชสีมา   
990,998 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ห้องเลขที่ 245 ชั้น
ที่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000

6 เซ็นทรัลมหาชัย  
98 อาหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้นที่ 2 
ห้องเลขที่ เค206,เค207 หมู่ที่ 4 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

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

8 เซ็นทรัลขอนแก่น 
99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้องเลขที่ 316 ชั้นที่ 3 
ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

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

10 เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 
เลขที่ 99, 99/1, 99/2  อาคารศูนย์การค้าเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้นที่ 3 
ห้องเลขที่ 363 หมู่ที่ 4 ตำาบลฟ้าฮ่าม อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดชียงใหม่ 50000

1 โรบินสัน แม่สอด
99/115  ห้องเลขที่ 218 ชั้นที่ 2เอฟ อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน แม่สอด 
ถนนสายเอเชีย ตำาบลแม่สอด อำาเภอเม่สอด จังหวัดตาก 63110

1 โลตัส นิคมพัฒนา
28 หมู่ที่ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขานิคมพัฒนา ตำาบลนิคมพัฒนา 
อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

2 แปซิฟิคพาร์ค  
เลขที่ 90 อาคารศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ห้องเลขที่ 239 ชั้นที่ 2 
ถนนสุขุมวิท ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

3 โลตัส พนัสนิคม 
เลขที่ 140 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพนัสนิคม หมู่ที่ 1 ตำาบลกุฎโง้ง 
อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20150

4 โลตัส มาบตาพุด 
เลขที่ 158/18 อาคารศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส มาบตาพุด ถนนสุขุมวิท
ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

1 เซ็นทรัล พัทยาเซ็นเตอร์ 
78/54  หมู่ที่ 9 ห้องเลขที่ 225-226 ชั้นที่ 2 ถนนพัทยาสาย 2 
ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

2 โรบินสัน เพชรบุรี 
162 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี ชั้นที่ 2F 
ห้องเลขที่ RR-205 หมู่ที่ 1 ตำาบลสมอเพลือ อำาเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 76000

3 เทอมินอล 21 พัทยา 
เลขที่ 777 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา 
ห้องเลขที่ SH-1042,1043 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำาบลนาเกลือ 
อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150







บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-9956-65  โทรสาร : 0-2809-9950-52

www.bigcamera.co.th


