
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัพธุท่ี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์

ไซด์  ท่ีอยู ่28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

3) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

4) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7) นางหฤทยั  สขุยิ่ง                                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2) นางสาวปิยพร   ศรีพรสวรรค์  เลขานกุารบริษัท 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม   

1) คณุปรีชา อรุณนารา 

2) คณุบญุยานชุ เกียรติกระจาย 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

ดร.นิวรรณ  เตือนใจยา (“ผู้ ดําเนินการประชุม”) ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า            

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                0.10 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   
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       1. กรณีปกติ   ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ใช้สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 

ถึง วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 8 

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สาํหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน

ไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผยไมใ่ช่การลงมติแบบลบัแตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

•  ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ และกําหนดให้

ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความ

ประสงค์ดงักลา่วของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ  

•  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสยีง เห็น

ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสยีง สาํหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

3. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ในการนับคะแนนเสียงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส  บริษัทจึงขออาสาสมัครผู้ แทนผู้ ถือหุ้ น          

ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง   

5.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามเพ่ือลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ 
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ของดการจัดเตรียมไมโครโฟน สําหรับการสอบถามผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งคําถาม

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ โดยแจ้งช่ือ และนามสกุล พร้อมคําถามท่ีต้องการสอบถาม เพ่ือจัดส่งคําถามแก่ประธาน

กรรมการตอ่ไป  

 การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 32 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  27  ราย รวมเป็น 59  

ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,527,875,985 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.6340 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   

 ครบเป็นองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้

ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ก่อนเข้าสู่การประชุม  ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้

ผู้ดําเนินการประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ประชุม

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมจึง

ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย  2,537,972,273   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 10,096,288 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วม

ประชมุ 60 ราย) รวมจํานวนหุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้ 2,537,972,273  หุน้ 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2562 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่นโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่เป็นอย่างยิ่ง โดยมีการให้กรรมการตรวจสอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และบริษัท ฯ ยงัจดัให้มีช่องทางเพ่ือให้พนกังานสามารถแจ้งข้อมลูการทจุริตได้

หลายช่องทาง อีกทัง้บริษัทฯยงัสง่เสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้อยู่เสมอ และบริษัทฯได้มีการ
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กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท กระทําการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุ

รูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ 

หรือผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือไมเ่ป็นตวัเงิน ทัง้แก่หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจหรือติดตอ่

ด้วย 

2) สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้องของบริษัท หากไม่ปฏิบตัิตามจะต้องได้รับ

บทลงโทษทางวินยั ซึง่จะขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม  

3) บริษัทไมม่ีนโยบายลดตําแหนง่ ลงโทษหรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํา

นัน้ จะทําให้บริษัท สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว

ปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

ซึง่ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดเป็นอยา่งดี และจะมีการพฒันาให้ดียิ่งๆขึน้ไป

ในภายภาคหน้า 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการเป็นผู้ ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2019 บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบตอ่กําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดย

ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจประเภทโทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยใช้ช่ือประกอบการค้าว่า “BIG Mobile” ซึ่งธุรกิจดงักลา่ว

เป็นธุรกิจท่ีมีต้นทนุคอ่นข้างสงู ประกอบกบัอตัรากําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดลง ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีท่ีแล้ว บริษัทฯ จึง

ได้ตดัสินใจยตุิการให้บริการร้าน BIG Mobile ลง โดยยงัคงร้านท่ีได้รับสิทธิในการบริหารจากเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ท

เนอร์ (AIS Shop by Parther) จํานวน 3 ร้าน และ Telewiz Shop จํานวน 4 ร้านไว้ และตอ่เน่ืองจากปีท่ีแล้วจนถึงปัจจบุนั

ในส่วนของธุรกิจกล้องถ่ายภาพ บริษัทฯ ได้ปรับลดสาขาของร้านท่ีอยู่ตามไฮเปอร์มาร์เก็ตลง โดยสาขาทัง้หมดท่ีเปิด

ให้บริการในปัจจบุนันัน้มีจํานวนทัง้สิน้ 224 สาขา 

ธุรกิจกล้องถ่ายภาพของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนการบริโภคสินค้าจากเดิมสินค้าท่ี

ผู้บริโภคให้ความสนใจนัน้คือกลุม่กล้องท่ีมีราคาเร่ิมต้น (Entry-level) ราคาเฉลีย่ไมเ่กิน 20,000 บาท แตจ่ากความนิยมใน

ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนักลุม่กล้องท่ีมีราคาปานกลางถึงราคาสงูมีการเติบโตมากขึน้จากเดิม และกล้อง Video เป็นอีก

หนึง่กลุม่ท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึน้ จากการเน้นเร่ืองของการถ่ายภาพเป็นหลกั ผู้บริโภคหนัมาบนัทึกภาพถ่ายเป็น

Video ทํายทูปู แชนแนล (Youtube Channel) , Facebook Live กนัมากขึน้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็น และเพ่ิมอปุกรณ์การขาย

สนิค้าในกลุม่นีเ้พ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ ยงัได้ทําการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นการทํา Facebook Live สอนเทคนิคการ
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ถ่ายภาพ Video และแนะนําการใช้อปุกรณ์ท่ีสอดคล้องการกบัทํา Video เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ

ทางผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพให้สามารถบนัทึกVideoให้มีคณุภาพในเร่ือง

ของความคมชดัของภาพ และเสียงท่ีชดัเจนมากขึน้ โดยสามารถถ่ายภาพ Live ได้ในตวัเอง และยงัปรับปรุงเร่ืองการสง่

ไฟล์Videoให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้  

ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ไรวสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯได้

เตรียมความพร้อมสาํหรับการขายสนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์ ไมว่า่จะเป็นการขายผ่าน Website ของ BIG Camera หรือ

ผา่น Website E-Marketplace ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมแก่ผู้บริโภคในปัจจุบนั แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้การซือ้กล้องถ่ายภาพของผู้บริโภค

ยงัคงให้ความสําคญักบัการเข้าไปเลือกซือ้สินค้าท่ีหน้าร้านเพ่ือทดสอบสินค้า และรับคําแนะนําจากพนกังานขายสนิค้า

ก่อนตดัสนิใจซือ้ 

1. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สง่คําถามเพ่ือซกัถามดงันี ้

 “1.ขอทราบยอดขายต่อสาขาในปัจจุบนัมีการปรบัเปลีย่นแก้ไข มีความสอดคลอ้งต่อสถานการณ์อย่างไร (same 

store sales)  

 2.จากการรายงานผลการดําเนินงาน เห็นว่ามีการปิดสาขาร้าน Big Mobile ปิดทัง้หมดเลยไหม? ปัจจุบนั

ยอดขายทีป่รบัลดลง มีการจดัการกบัคลงัสินค้าอย่างไร เนือ่งจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยน

เร็ว อาจส่งผลต่อกําไรได ้

 3.คาดการณ์ผลประกอบการปี 2020 หรือประมาณการทีบ่ริษัทตัง้เป้าหมายไวใ้นปัจจุบนั” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  

“เนือ่งดว้ยสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอยลงในปีทีผ่่านมาจนถึงตน้ปีนีส่้งผลกระทบให ้same store sales ลดลงตาม

ยอดขายของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯไดป้รบัเปลีย่นการขายสินคา้โดยการเลือกปิดใหบ้ริการสาขาทีอ่ยู่ในไฮเปอร์มาร์เก็ต โดย

ในปีนีบ้ริษัทฯ คาดการณ์ว่า same store sales จะกลบัมาอยู่ในสาขาที่เป็นสาขาใหญ่เป็นหลกั เนื่องจากเป็นร้านที่

ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นสินคา้หลากหลาย ในส่วนของยอดขายค่อนข้างมีการแปรผนัจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก 

อีกทัง้ยงัมีเร่ืองของseasonการบริโภคสินคา้ จากสถานการณ์ทีผ่่านมายอดขายของบริษัทฯ นัน้กลบัมาอยู่ที ่70-80% ของ

ยอดขายตามปกติ โดยบริษัทฯ จะคอยติดตามยอดขายอย่างกระชัน้ชิด และเตรียมรบักบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และ

ในเร่ืองของกําไรเนือ่งจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหไ้ตร

มาส 1 บริษัทฯ ขาดทนุเล็กนอ้ย และไตรมาส 2 บริษัทฯจะได้รับส่วนลดจากศูนย์การค้าในช่วงทีไ่ม่ได้เปิดให้บริการ ทัง้นี ้

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ากําไรจะกลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึนในช่วงไตรมาส 4 ในส่วนของ Big Mobile บริษัทฯได้ทําการปิดร้านสาขา

ทีเ่ป็น Big Mobile ทัง้หมด ยงัคงเปิดเฉพาะร้านสาขาที่ได้รับสิทธิในการบริหารจากเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ทเนอร์ (AIS 
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Shop by Partner) จํานวน 3 ร้าน และ Telewiz Shop จํานวน 4 ร้าน ไว้ เนือ่งจากร้านสาขาดงักล่าวยงัมีการทํากําไร

ใหก้บับริษัทฯ” 

2. นายบญุชอบ แย้มอทุยั ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเพ่ือซกัถามดงันี ้

 “อยากทราบว่าเงินเดือนพนกังาน เบีย้ประชมุมีการปรบัลดลงหรือไม่” 

นายธนสทิธ์ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

 “ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายในการปรบัลดเงินเดือนพนกังาน และเบีย้ประชุม ซ่ึงค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ 

นัน้อยู่ที่ค่าเช่า และเงินเดือนพนกังาน โดยเงินเดือนของพนกังานขายจะอยู่ตามเกณฑ์ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา และค่า

คอมมิชชัน่ แต่ในช่วงสถานการณ์ทีผ่่านมานัน้ ร้าน BIG Camera ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้พนกังานขายบางส่วนไดร้บั

รายไดน้อ้ยลง ทัง้นี ้เมื่อสภาวะเร่ิมกลบัมาเป็นปกติ บริษัทฯ เห็นว่ายงัคงตอ้งใช้แรงงาน  และความสามารถของพนกังาน

ทกุๆส่วนในการขบัเคลือ่นบริษทัต่อไป จึงไม่มีนโบบายในการปรบัลดเงินเดือนพนกังาน” 

3. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 “1.อยากทราบเร่ืองของการปรบัลดเงินเดือนผูบ้ริหาร และค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 2.บริษัทมีแนวโนม้ในการขายสินคา้ประเภทอืน่นอกจากสินคา้ประเภทกลอ้งหรือไม่ เพือ่เป็นการเพ่ิมยอดขาย” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 “1.เนือ่งจากโครงสร้างของบริษัทฯ ไม่ได้มีจํานวนผูบ้ริหารเยอะ โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ไปที่พนกังานขายเป็นหลกั 

ซ่ึงในปัจจุบนัพนกังานขายระดบัผูจ้ดัการเขต ผูจ้ดัการภาค บริษัทฯ มีการปรบัการดูแลร้านสาขาใหอ้ยู่ในจํานวนเหมาะสม 

2.ในส่วนของประเภทสินคา้ (Product) บริษัทฯ มุ่งเนน้ในเร่ืองของสินคา้ประเภทกล้อง ซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการปรบัตวัโดยการนําสินคา้ที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคเข้ามาขายใน

ร้านมากข้ึนจากเดิม ซ่ึงกระแสตอบรบัจากผูบ้ริโภคนัน้ค่อนข้างดี”  

มติที่ประชุม     วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงาน จึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งวา่สบืเน่ืองจากวาระท่ี 2 บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงิน

ดงักลา่ว 
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 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้ สอบบัญชี สําหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,537,989,274    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิม 3 ราย คิดเป็นจํานวนหุน้ 17,001 หุน้ (รวมมีผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

63 ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,537,989,274 หุน้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล  

 ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ

ประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกั

ทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว เว้นแตจ่ะมีความจําเป็นเหตอุนัควรท่ีไม่สามารถจ่ายได้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัย

ต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ซึง่การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากผู้

ถือหุ้น 

              เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลให้มีการเลื่อนประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นออกไปจากกําหนดการเดิม ท่ีจะจัดขึน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ดงันี ้เพ่ือมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2563 อนมุตัิให้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของกําไรสุทธิ ในรูปแบบเงินสดจากกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและรับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 105,866,364 บาท หรือประมาณ 

ร้อยละ 50.72  ของกําไรสทุธิ  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มติที่ประชุม    ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,537,989,274    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563  กําหนดคา่สอบบญัชี  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535  ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจํา

ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  

คณุสมบตัิ  ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงินของบริษัทในปีท่ีผ่านมา  รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีประจําปี 2563  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2563 

ได้แก่ 

1. นายปรีชา   อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี   ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู   ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  พร้อมกําหนดคา่สอบ

บญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินรวม 3,100,000 บาท ซึง่ลดลงจากปีท่ีผา่นมาจํานวน 330,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  หรือ 

นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึง่ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 

2563 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3,100,000 บาท  (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถึงคา่บริการอ่ืนท่ีเรียก
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เก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 900 หุ้น (รวมมีผูเ้ข้าร่วมประชุม 65 

ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,537,990,174 หุน้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชุม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า       

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับ 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  โดยในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.   นายชาญ   เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2.   ดร.สวุิทย์   ธนียวนั   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3.   นางหฤทยั  สขุยิ่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ  บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ

ช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2563  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคุณสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผา่นมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอยา่งดีและ

มีประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ

การดําเนินการและกํากับดูแลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 

ประธานกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มาตัง้แต่เดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 6 ปี 2 
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เดือนต่อเน่ืองกนั  ดร.สวุิทย์  ธนียวนั ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็น

ระยะเวลา 6 ปี ต่อเน่ืองกนั และ นางหฤทยั  สขุยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึง

ปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 6 ปี ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่จีึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  ประธานกรรมการ  

เห็นด้วย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

6.2)   ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

6.3)  นางหฤทยั  สขุยิ่ง  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563          

ผู้ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดย

พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุยอ่ยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
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ชุดย่อยรวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอตัราค่าเบีย้ประชุมกรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้  

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

1. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สง่คําถามเพ่ือซกัถามดงันี ้

 “อยากทราบถึงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีการพิจารณาอย่างไรเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 “เนือ่งจากอตัราค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ด้เสนอในวาระนี ้ทางบริษัทฯ ไดอ้้างอิงจากผลประกอบการประจําปี 2019 

ซ่ึงการพิจารณานัน้เกิดข้ึนก่อนเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีความ

จําเป็นตอ้งลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนอีก บริษัทฯ จะนําค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ข้าพิจารณาอีกครัง้” 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,535,760,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9121 

ไมเ่ห็นด้วย 2,230,000    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0879 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51 

 เน่ืองจาก บ๊ิก คาเมร่า ดําเนินธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร เพ่ือความเป็นผู้ นําในด้านอุปกรณ์

ถ่ายภาพอยา่งแข็งแกร่งและตอ่เน่ือง จึงเห็นวา่หากบริษัทฯสามารถเพ่ิมงานบริการเสริมตา่งๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคให้ครบครับมากยิ่งขึน้ จะเป็นการสง่เสริมด้านกลยทุธ์ของบริษัทฯ และขยายฐานตลาดให้มากขึน้ โดยบริษัท

เล็งเห็นว่าตลาดซือ้ขายสินค้ามือสอง และ บริการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพนัน้จะสามารถเติมเต็มบริการและขยายฐาน

ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึน้ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ บริษัทฯจะประเมินความเป็นไปได้และโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว เพ่ือ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการได้โดยทนัทีท่ีพร้อมและเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้

เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ใหม ่ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

             ข้อ 50 ประกอบกิจการซือ้ ขาย กล้องถ่ายภาพ และอปุกรณ์ถ่ายภาพมือสอง 

             ข้อ 51 ประกอบกิจการให้เชา่กล้องถ่ายภาพ และอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 “บริษัทฯ ไดพิ้จารณาถึงประเภทธุรกิจอืน่ๆ นอกเหนือจากธุรกิจกลอ้งบา้งหรือไม่” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 “เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจประเภทกล้องถ่ายภาพซ่ึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้

พิจารณาเล็งเห็นกระแสความต้องการของผูบ้ริโภคในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการซ้ือขายกล้องถ่ายภาพทัว่ไป และเพือ่เป็น

การรองรับกบัธุรกิจในอนาคตที่อาจจะขยายข้ึนของบริษัทฯ ทัง้นี้ ในประเภทของธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ ต้องทําการศึกษา และ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ หากมีการเพ่ิมเติมอย่างไรบริษัทฯ จะดําเนินการขอมติอนมุติัในอนาคตข้างหนา้ต่อไป” 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์บริษัทในหนงัสอืรับรองบริษัทข้อ 50-51 ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

เห็นด้วย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่ 9 อื่นๆ  

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่

1. นายสมพร มานะอดุมการณ์ ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามเพ่ือซกัถามดงัตอ่ไปนี ้
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 “1.อยากทราบแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2020 เนือ่งจากไตรมาสที่ 1 ธุรกิจอยู่ในช่วง COVID-19 ในส่วน 3 

ไตรมาสทีเ่หลือจะเป็นอย่างไร? 

 2.สินคา้กลุ่มไหนของบริษัทฯ ไดร้บั GP เยอะทีส่ดุ?” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 “1.ในช่วงไตรมาส 2 บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงไม่ดีข้ึนเท่าไหร่นกั แต่ตัง้แต่มีการผ่อนปรนจาก

รฐับาลยอดขายของบริษัทฯ กลบัมาอยู่ที ่70-80% ของยอดขายเดิม ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดหวงัว่าในช่วงของไตรมาส 3 และ 4 

สถานการณ์อาจจะดีข้ึนตามลําดบั  

2.ในส่วนของ GP กลุ่มธุรกิจประเภทกล้องยงัคงเป็นสินค้าหลกั ซ่ึงปัจจุบนันีเ้ร่ิมมีสินค้าประเภทอปุกรณ์ใหม่ๆ

แบ่งส่วนดงักล่าวไป” 

2. คณุชลุรัีตน์ จรัสกลุชยั สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุสง่คําถามเพ่ือซกัตามดงัตอ่ไปนี ้

 “1.กลอ้งถ่ายภาพ ถือไดว่้าเป็นสินคา้ทีใ่ช้เก็บความทรงจํา จะมีสินค้าอื่นมาทดแทนได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีกล

ยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายอย่างไร? 

 2.สินคา้ซอฟแวร์ทีส่่งเสริมการใช้กลอ้งทีทํ่าใหเ้พ่ิมยอดขายมีหรือไม่?” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซกัถามดงัตอ่ไปนี ้

 “1.บริษัทฯ เห็นว่าโทรศพัท์เคลื่อนที่นัน้ถือได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนของกล้องถ่ายภาพ แต่ทัง้นี้ เนื่องจากกลุ่ม

ลูกค้าของกล้องถ่ายภาพนัน้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของภาพถ่าย ลูกเล่นการใช้งานของกล้องถ่ายภาพเป็นหลกัจึง

แตกต่างจากการใช้โทรศพัท์เคลือ่นที ่ 

2.ในส่วนของอปุกรณ์เสริมของกลอ้งถ่ายภาพ ปัจจุบนับริษัทฯ ไดป้รบัเปลีย่นสินคา้ทีข่ายใหต้ามกระแสนิยมของ

ผูโ้ภคมากข้ึน เพือ่ตอบสนองตามตอ้งการของผูบ้ริโภค” 

3. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 “1.บริษัทฯ มีการจดัการอย่างไรกบั stock สินคา้? 

 2.บริษัทฯ มีนโยบายในการจดังาน Event อย่างไร? 

 3.การขายออนไลน์บริษัทฯ มีการจดัการอย่างไรเพือ่กระตุน้การซ้ือสินคา้ของลูกคา้? 

 4.ขอทราบถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสู่งข้ึนทกุปีนัน้ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง? 
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 5.บริษัทฯ มีนโยบายในการซ้ือหุน้คืนหรือไม่?” 

นายธนสทิธ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

 “1.ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมานัน้บริษัทฯ มีการจดัการกบั Stock สินค้าโดยการไม่ซ้ือสินค้าเพ่ิมเติม เว้นแต่

สินคา้กลุ่มใหม่ทีนํ่ามาขายเพือ่จูงใจผูบ้ริโภค สําหรบัสินคา้กลอ้งถ่ายภาพนัน้ไม่ไดมี้ความลา้สมยัไวอย่างโทรศพัท์เคลือ่นที ่

ผูบ้ริโภคยงัคงซ้ือสินค้ากล้องถ่ายภาพที่ออกมาสู่ตลาดได้ดงัเดิม ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพ และความต้องการใช้งานของ

กลอ้งถ่ายภาพ  

2.ในส่วนของการจดังาน Event ของบริษัทฯนัน้โดยปกติบริษัทฯ จะจดังานEven เพือ่ขายสินค้าใหญ่ๆอยู่ปีละ 3 

ครั้ง แต่เนือ่งจากช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง

ส่งผลใหไ้ม่สามารถจดังาน Event ได ้แต่ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัคงเตรียมการสําหรบัการจดังานในช่วงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงตอ้ง

คอยดูมาตรการจากทางรฐับาลอย่างใกลชิ้ด  

3.กรณีเร่ืองการขายสินคา้ทางออนไลน์นัน้ บริษัทฯ ไดดํ้าเนินการโฆษณาผ่านสือ่ช่องทางออนไลน์เฉพาะในช่วง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และไดผ้ลตอบรบัทีดี่ตามทีค่าดหวงัไว ้แต่เนือ่งจากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทีเ่ข้ามาซ้ือกลอ้งถ่ายภาพ ยงัคงตอ้งการทดลองสินคา้ และไดร้บัคําแนะนําจากพนกังานขายสินค้าเกี่ยวกบักล้อง

ถ่ายภาพจึงยงัคงมีการใช้บริการซ้ือสินคา้ทีห่นา้ร้านสาขาอยู่ ทัง้นี ้สําหรับช่องทางออนไลน์ ผูบ้ริโภคจะเนน้ไปในส่วนของ

ความตอ้งการดา้นส่วนลดมากกว่า  

4.สําหรบัค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่พ่ิมข้ึนทกุปีนัน้ ประกอบไปดว้ยค่าเช่าทีเ่พ่ิมข้ึนในทกุๆปี จึงส่งผลใหค่้าใช้จ่าย

ในการบริหารนัน้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

5.ในเร่ืองการซ้ือหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทฯยงัคงต้องสํารองเงินไปใช้สําหรับการบริหารจัดการ แต่ทัง้นี้ บริษัทฯ

ไม่ไดน่ิ้งนอนใจและจะมีการนํานโยบายการซ้ือหุน้คืนดงักล่าวมาพิจารณาและปรึกษาหารือกนัต่อไป” 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  ผู้ดําเนินการประชมุ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลาเข้าร่วม

ประชมุ  จากนัน้จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

ปิดประชุมเวลา 16.26 น. 

 อนึ่งหลงัการปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 65 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 

2,537,990,174 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ                                                                             
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                                                                                -ชาญ เธียรกาญจนวงศ์- 

              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ) 

          ประธานท่ีประชมุ 

                                                                                

  

 

 

           -ปิยพร  ศรีพรสวรรค์- 

             ( นางสาวปิยพร  ศรีพรสวรรค์ ) 

               ผู้บนัทกึการประชมุ 
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