รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563
บริษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องชาเทรี ยม ริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์
ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายชาญ
นางวรรณ์กมล
นายธนสิทธิ์
นายอาทิตย์
ดร. สุวิทย์
ศ.ดร.ภูมิฐาน
นางหฤทัย

เธียรกาญจนวงศ์
เธียรกาญจนวงศ์
เธียรกาญจนวงศ์
ชุณหชัชราชัย
ธนียวัน
รังคกูลนุวฒ
ั น์
สุขยิ่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คล่องประทีปผล
ศรี พรสวรรค์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริ ษัท

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
2)

นางสาวชุติมา
นางสาวปิ ยพร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
2)

คุณปรี ชา อรุณนารา
คุณบุญยานุช เกียรติกระจาย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ดร.นิ ว รรณ เตื อนใจยา (“ผู้ดํ า เนิน การประชุม ”) ได้ เ รี ย นให้ ที่ ป ระชุมทราบข้ อ มูล ของ บริ ษั ท บิ๊ ก คาเมร่ า
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
• บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
352,887,880 บาท
• ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
352,887,880 บาท
• แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
3,528,878,800 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10
บาท
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
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1. กรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3
ถึง วาระที่ 5 และวาระที่ 6
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนในวาระที่ 8
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนน
ไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบ
เปิ ดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
• ผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ และกําหนดให้
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความ
ประสงค์ดงั กล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ
• บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียง สําหรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. ในการนับคะแนนเสียงครั ง้ นีเ้ พื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อ ง และโปร่ ง ใส บริ ษัทจึง ขออาสาสมัค รผู้แทนผู้ถือหุ้น
ร่วมเป็ นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ ระบาด บริ ษัทฯ
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ของดการจัดเตรี ยมไมโครโฟน สําหรับการสอบถามผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ ส่งคําถาม
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ โดยแจ้ งชื่ อ และนามสกุล พร้ อมคําถามที่ต้องการสอบถาม เพื่อจัดส่งคําถามแก่ประธาน
กรรมการต่อไป
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 32 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 27 ราย รวมเป็ น 59
ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 2,527,875,985 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 71.6340 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ู
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ก่อนเข้ าสู่การประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วม
ประชุมในครัง้ นี ้
ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,537,972,273 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

หมายเหตุ
ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ ม 1 ราย คิ ดเป็ นจํ านวนหุ้น 10,096,288 หุ้น (รวมมี ผู้เข้าร่ วม
ประชุม 60 ราย) รวมจํ านวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมในวาระนี ้ 2,537,972,273 หุน้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อนโยบายมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นอย่างยิ่ง โดยมีการให้ กรรมการตรวจสอบ

สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และบริ ษัท ฯ ยังจัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ พนักงานสามารถแจ้ งข้ อมูลการทุจริ ตได้
หลายช่องทาง อีกทังบริ
้ ษัทฯยังส่งเสริ มให้ กรรมการอิสระเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ อยู่เสมอ และบริ ษัทฯได้ มีการ
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กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท กระทําการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุก
รู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้ จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้
หรื อผู้เสนอให้ สนิ บน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน ทังแก่
้ หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจหรื อติดต่อ
ด้ วย
2) สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับผู้เกี่ยวข้ องของบริ ษัท หากไม่ปฏิบตั ิตามจะต้ องได้ รับ
บทลงโทษทางวินยั ซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อเท็จจริ ง และสถานการณ์แวดล้ อม
3) บริ ษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษหรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ ว่าการกระทํา
นัน้ จะทําให้ บริ ษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4) ให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดเป็ นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ ดีย่งิ ๆขึ ้นไป
ในภายภาคหน้ า
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการเป็ นผู้ชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ภาพรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2019 บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับผลกระทบต่อกําลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ ชื่อประกอบการค้ าว่า “BIG Mobile” ซึ่งธุรกิจดังกล่าว
เป็ นธุรกิจที่มีต้นทุนค่อนข้ างสูง ประกอบกับอัตรากําลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ จึง
ได้ ตดั สินใจยุติการให้ บริ การร้ าน BIG Mobile ลง โดยยังคงร้ านที่ได้ รับสิทธิในการบริ หารจากเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ ท
เนอร์ (AIS Shop by Parther) จํานวน 3 ร้ าน และ Telewiz Shop จํานวน 4 ร้ านไว้ และต่อเนื่องจากปี ที่แล้ วจนถึงปั จจุบนั
ในส่วนของธุรกิจกล้ องถ่ายภาพ บริ ษัทฯ ได้ ปรั บลดสาขาของร้ านที่อยู่ตามไฮเปอร์ มาร์ เก็ตลง โดยสาขาทังหมดที
้
่เปิ ด
ให้ บริ การในปั จจุบนั นันมี
้ จํานวนทังสิ
้ ้น 224 สาขา
ธุรกิ จกล้ องถ่ายภาพของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมาผู้บริ โ ภคมีการปรั บเปลี่ยนการบริ โภคสิน ค้ าจากเดิมสินค้ า ที่
ผู้บริ โภคให้ ความสนใจนันคื
้ อกลุม่ กล้ องที่มีราคาเริ่ มต้ น (Entry-level) ราคาเฉลีย่ ไม่เกิน 20,000 บาท แต่จากความนิยมใน
ปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั กลุม่ กล้ องที่มีราคาปานกลางถึงราคาสูงมีการเติบโตมากขึ ้นจากเดิม และกล้ อง Video เป็ นอีก
หนึง่ กลุม่ ที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสนใจมากขึ ้น จากการเน้ นเรื่ องของการถ่ายภาพเป็ นหลัก ผู้บริ โภคหันมาบันทึกภาพถ่ายเป็ น
Video ทํายูทปู แชนแนล (Youtube Channel) , Facebook Live กันมากขึ ้น บริ ษัทฯ จึงเล็งเห็น และเพิ่มอุปกรณ์การขาย
สินค้ าในกลุม่ นี ้เพิ่มมากขึ ้น อีกทัง้ ยังได้ ทําการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นการทํา Facebook Live สอนเทคนิคการ
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ถ่ายภาพ Video และแนะนําการใช้ อปุ กรณ์ที่สอดคล้ องการกับทํา Video เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และ
ทางผู้ผลิตกล้ องถ่ายภาพได้ มีการปรับปรุ งประสิทธิภาพของกล้ องถ่ายภาพให้ สามารถบันทึกVideoให้ มีคณ
ุ ภาพในเรื่ อง
ของความคมชัดของภาพ และเสียงที่ชดั เจนมากขึ ้น โดยสามารถถ่ายภาพ Live ได้ ในตัวเอง และยังปรับปรุ งเรื่ องการส่ง
ไฟล์Videoให้ มีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคเชื ้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทฯได้
เตรี ยมความพร้ อมสําหรับการขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการขายผ่าน Website ของ BIG Camera หรื อ
ผ่าน Website E-Marketplace ที่กําลังเป็ นที่นิยมแก่ผ้ บู ริ โภคในปั จจุบนั แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นการซื
้
้อกล้ องถ่ายภาพของผู้บริ โภค
ยังคงให้ ความสําคัญกับการเข้ าไปเลือกซื ้อสินค้ าที่หน้ าร้ านเพื่อทดสอบสินค้ า และรับคําแนะนําจากพนักงานขายสินค้ า
ก่อนตัดสินใจซื ้อ
1. นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคําถามเพื่อซักถามดังนี ้
“1.ขอทราบยอดขายต่อสาขาในปั จจุบนั มี การปรับเปลีย่ นแก้ไข มี ความสอดคล้องต่อสถานการณ์อย่างไร (same
store sales)
2.จากการรายงานผลการดํ าเนิ นงาน เห็นว่ามี การปิ ดสาขาร้ าน Big Mobile ปิ ดทัง้ หมดเลยไหม? ปั จจุบนั
ยอดขายทีป่ รับลดลง มี การจัดการกับคลังสิ นค้าอย่างไร เนือ่ งจากสิ นค้าส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าเทคโนโลยี มี การปรับเปลี ่ยน
เร็ ว อาจส่งผลต่อกํ าไรได้
3.คาดการณ์ผลประกอบการปี 2020 หรื อประมาณการทีบ่ ริ ษัทตัง้ เป้ าหมายไว้ในปั จจุบนั ”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
“เนือ่ งด้วยสภาวะเศรษฐกิ จทีถ่ ดถอยลงในปี ทีผ่ ่านมาจนถึงต้นปี นีส้ ่งผลกระทบให้ same store sales ลดลงตาม
ยอดขายของบริ ษัทฯ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯได้ปรับเปลีย่ นการขายสิ นค้าโดยการเลือกปิ ดให้บริ การสาขาทีอ่ ยู่ในไฮเปอร์ มาร์ เก็ต โดย
ในปี นีบ้ ริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่า same store sales จะกลับมาอยู่ในสาขาที ่เป็ นสาขาใหญ่ เป็ นหลัก เนื ่องจากเป็ นร้ านที ่
ผูบ้ ริ โภคได้เห็นสิ นค้าหลากหลาย ในส่วนของยอดขายค่อนข้างมี การแปรผันจากการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
อีกทัง้ ยังมี เรื ่องของseasonการบริ โภคสิ นค้า จากสถานการณ์ทีผ่ ่านมายอดขายของบริ ษัทฯ นัน้ กลับมาอยู่ที่ 70-80% ของ
ยอดขายตามปกติ โดยบริ ษัทฯ จะคอยติ ดตามยอดขายอย่างกระชัน้ ชิ ด และเตรี ยมรับกับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และ
ในเรื ่องของกํ าไรเนือ่ งจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไตร
มาส 1 บริ ษัทฯ ขาดทุนเล็กน้อย และไตรมาส 2 บริ ษัทฯจะได้รับส่วนลดจากศูนย์ การค้าในช่วงที ไ่ ม่ได้เปิ ดให้บริ การ ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ คาดการณ์ว่ากํ าไรจะกลับมาฟื ้ นตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ในส่วนของ Big Mobile บริ ษัทฯได้ทําการปิ ดร้านสาขา
ทีเ่ ป็ น Big Mobile ทัง้ หมด ยังคงเปิ ดเฉพาะร้านสาขาที ่ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจากเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ ทเนอร์ (AIS
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Shop by Partner) จํ านวน 3 ร้าน และ Telewiz Shop จํ านวน 4 ร้าน ไว้ เนือ่ งจากร้านสาขาดังกล่าวยังมี การทํ ากํ าไร
ให้กบั บริ ษัทฯ”
2. นายบุญชอบ แย้ มอุทยั ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเพื่อซักถามดังนี ้
“อยากทราบว่าเงิ นเดือนพนักงาน เบีย้ ประชุมมี การปรับลดลงหรื อไม่”
นายธนสิทธ์ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้ อซักถามดังต่อไปนี ้
“ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการปรับลดเงิ นเดือนพนักงาน และเบีย้ ประชุม ซึ่ งค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษัทฯ
นัน้ อยู่ ที่ค่าเช่ า และเงิ นเดื อ นพนักงาน โดยเงิ นเดื อนของพนักงานขายจะอยู่ ตามเกณฑ์ ฐานเงิ นเดื อนขั้น ตํ่ า และค่ า
คอมมิ ชชัน่ แต่ในช่วงสถานการณ์ทีผ่ ่านมานัน้ ร้าน BIG Camera ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ พนักงานขายบางส่วนได้รบั
รายได้นอ้ ยลง ทัง้ นี ้ เมื ่อสภาวะเริ่ มกลับมาเป็ นปกติ บริ ษัทฯ เห็นว่ายังคงต้องใช้แรงงาน และความสามารถของพนักงาน
ทุกๆส่วนในการขับเคลือ่ นบริ ษทั ต่อไป จึ งไม่มีนโบบายในการปรับลดเงิ นเดือนพนักงาน”
3. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
“1.อยากทราบเรื ่องของการปรับลดเงิ นเดือนผูบ้ ริ หาร และค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
2.บริ ษัทมี แนวโน้มในการขายสิ นค้าประเภทอืน่ นอกจากสิ นค้าประเภทกล้องหรื อไม่ เพือ่ เป็ นการเพิ่ มยอดขาย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
“1.เนือ่ งจากโครงสร้างของบริ ษัทฯ ไม่ได้มีจํานวนผูบ้ ริ หารเยอะ โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้นไปที ่พนักงานขายเป็ นหลัก
ซึ่ งในปั จจุบนั พนักงานขายระดับผูจ้ ดั การเขต ผูจ้ ดั การภาค บริ ษัทฯ มี การปรับการดูแลร้านสาขาให้อยู่ในจํ านวนเหมาะสม
2.ในส่วนของประเภทสิ นค้า (Product) บริ ษัทฯ มุ่งเน้นในเรื ่องของสิ นค้าประเภทกล้อง ซึ่ งเป็ นธุรกิ จของบริ ษัทฯ
เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มี การปรับตัวโดยการนําสิ นค้าที ่เกี ่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเข้ามาขายใน
ร้านมากขึ้นจากเดิ ม ซึ่ งกระแสตอบรับจากผูบ้ ริ โภคนัน้ ค่อนข้างดี”
มติท่ ปี ระชุม วาระนี ้เป็ นการแจ้ งเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2562 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ อนุมัติรับรองงบการเงิ น
ดังกล่าว
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ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิ นและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

2,537,989,274 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ในวาระนีม้ ี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ ม 3 ราย คิ ดเป็ นจํ านวนหุน้ 17,001 หุน้ (รวมมี ผเู้ ข้าร่วมประชุม
63 ราย) รวมจํ านวน หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมในวาระนี ้ 2,537,989,274 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการประจําปี 2562 และรั บทราบการจ่ ายเงิน
ปั นผลระหว่ างกาล
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหัก
ทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว เว้ นแต่จะมีความจําเป็ นเหตุอนั ควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัย
ต่างๆ มาพิจ ารณาประกอบ เช่ น ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อง การขยายธุรกิ จ และปั จจัยอื่ นๆ ที่เ กี่ ย วข้ องในการ
บริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการบริ ษัทและความเห็นชอบจากผู้
ถือหุ้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ มีการเลื่อนประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากกําหนดการเดิม ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนี ้ เพื่อมิให้ เป็ นการกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติที่ประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 อนุมตั ิให้ มีการ
จ่า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลจากกํ า ไรสะสมที่ ยัง ไม่จัด สรรของกํ า ไรสุท ธิ ในรู ปแบบเงิ น สดจากกํ าไรสุทธิ จ ากผลการ
ดําเนินงานปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 105,866,364 บาท หรื อประมาณ
ร้ อยละ 50.72 ของกําไรสุทธิ โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

2,537,989,274 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ

แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2563 กําหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจํา
ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ
คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจําปี 2563
ได้ แก่
1.
2.
3.

นายปรี ชา
อรุณนารา
นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
นางสาววธู
ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย พร้ อมกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,100,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 330,000 บาท
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติ ในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตัง้ นายปรี ชา อรุ ณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

หรื อ

หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี
2563 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 3,100,000 บาท (ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่นที่เรี ยก
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เก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง) ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

2,537,990,174 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ในวาระนีม้ ี ผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่ ม 2 ราย คิ ดเป็ นจํ านวนหุ้น 900 หุ้น (รวมมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 65
ราย) รวมจํ านวน หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมในวาระนี ้ 2,537,990,174 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ผู้ดําเนินการประชุม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดว่า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่แบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายชาญ
2. ดร.สุวิทย์
3. นางหฤทัย

เธียรกาญจนวงศ์
ธนียวัน
สุขยิ่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พร้ อมทังรายงานให้
้
ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอ
ชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรองตาม
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้ วนและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงในช่วงที่ผา่ นมากรรมการทุกคนปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีและ
มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื ้อประโยชน์ต่อ
การดําเนินการและกํ ากับ ดูแลบริ ษัทฯ จึ งเห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้นเลือ กตัง้ นายชาญ เธี ยรกาญจนวงศ์
ประธานกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ มาตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 6 ปี 2
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เดือนต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ น
ระยะเวลา 6 ปี ต่อเนื่องกัน และ นางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึง
ปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 6 ปี ต่อเนื่องกัน ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มจี ึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระดังนี ้

6.1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,537,990,174 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

6.2) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,537,990,174 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

6.3) นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

2,537,990,174 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ผู้ดํ าเนิน การประชุม เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จ ารณาอนุมัติ การจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2563 ซึ่ง

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบายโดย

พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังภาระหน้
้
าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
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ชุดย่อยรวมกันเป็ นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการไว้ ดงั เดิม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท

• กรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
1. นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้น ส่งคําถามเพื่อซักถามดังนี ้
“อยากทราบถึงค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัทฯ มี การพิ จารณาอย่างไรเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
“เนือ่ งจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที ไ่ ด้เสนอในวาระนี ้ ทางบริ ษัทฯ ได้อ้างอิ งจากผลประกอบการประจํ าปี 2019
ซึ่ งการพิ จารณานัน้ เกิ ดขึ้ นก่อนเหตุการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทัง้ นี ้ หากบริ ษัทฯ มี ความ
จํ าเป็ นต้องลดค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้นอีก บริ ษัทฯ จะนําค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ ข้าพิ จารณาอีกครัง้ ”
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

2,535,760,174 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9121

2,230,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0879
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้ อ 50-51

เนื่ องจาก บิ๊ ก คาเมร่ า ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก อุป กรณ์ ถ่า ยภาพครบวงจร เพื่อ ความเป็ นผู้นํา ในด้ านอุปกรณ์
ถ่ายภาพอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง จึงเห็นว่าหากบริ ษัทฯสามารถเพิ่มงานบริ การเสริ มต่างๆเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคให้ ครบครับมากยิ่งขึ ้น จะเป็ นการส่งเสริ มด้ านกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ และขยายฐานตลาดให้ มากขึ ้น โดยบริ ษัท
เล็งเห็นว่าตลาดซื ้อขายสินค้ ามือสอง และ บริ การให้ เช่าอุปกรณ์ ถ่ายภาพนันจะสามารถเติ
้
มเต็มบริ การและขยายฐาน
ผู้บริ โภคให้ มากยิ่ งขึน้ แต่ทงั ้ นีท้ ัง้ นัน้ บริ ษั ทฯจะประเมินความเป็ นไปได้ และโอกาสในการดํ าเนินธุร กิ จดังกล่าว เพื่ อ
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ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น และเพื่อที่จะสามารถดําเนินการได้ โดยทันทีที่พร้ อมและเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อ 50 ประกอบกิจการซื ้อ ขาย กล้ องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสอง
ข้ อ 51 ประกอบกิจการให้ เช่ากล้ องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
“บริ ษัทฯ ได้พิจารณาถึงประเภทธุรกิ จอืน่ ๆ นอกเหนือจากธุรกิ จกล้องบ้างหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
“เนื ่องจากบริ ษัทฯ ได้ดําเนิ นธุรกิ จประเภทกล้องถ่ ายภาพซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นธุรกิ จหลักของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้
พิ จารณาเล็งเห็นกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภคในด้านอื ่นๆ ที ่นอกเหนือจากการซื ้อขายกล้องถ่ายภาพทัว่ ไป และเพือ่ เป็ น
การรองรับกับธุรกิ จในอนาคตที ่อาจจะขยายขึ้ นของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ในประเภทของธุรกิ จอื ่นๆ บริ ษัทฯ ต้องทํ าการศึกษา และ
พิ จารณาอย่างละเอียดรอบคอบ หากมี การเพิ่ มเติ มอย่างไรบริ ษัทฯ จะดําเนิ นการขอมติ อนุมตั ิ ในอนาคตข้างหน้าต่อไป”
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริ ษัทในหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 50-51 ด้ วยคะแนนเสียง

ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

2,537,990,174 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

อื่นๆ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่

1. นายสมพร มานะอุดมการณ์ ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเพื่อซักถามดังต่อไปนี ้
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“1.อยากทราบแผนธุรกิ จของบริ ษัทฯ ในปี 2020 เนือ่ งจากไตรมาสที ่ 1 ธุรกิ จอยู่ในช่วง COVID-19 ในส่วน 3
ไตรมาสทีเ่ หลือจะเป็ นอย่างไร?
2.สิ นค้ากลุ่มไหนของบริ ษัทฯ ได้รบั GP เยอะทีส่ ดุ ?”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
“1.ในช่วงไตรมาส 2 บริ ษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ ดงั กล่าวยังคงไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ นกั แต่ตงั้ แต่มีการผ่อนปรนจาก
รัฐบาลยอดขายของบริ ษัทฯ กลับมาอยู่ที่ 70-80% ของยอดขายเดิ ม ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ คาดหวังว่าในช่วงของไตรมาส 3 และ 4
สถานการณ์อาจจะดีขึ้นตามลําดับ
2.ในส่วนของ GP กลุ่มธุรกิ จประเภทกล้องยังคงเป็ นสิ นค้าหลัก ซึ่ งปั จจุบนั นีเ้ ริ่ มมี สินค้าประเภทอุปกรณ์ ใหม่ๆ
แบ่งส่วนดังกล่าวไป”
2. คุณชุลรี ัตน์ จรัสกุลชัย สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนส่งคําถามเพื่อซักตามดังต่อไปนี ้
“1.กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็ นสิ นค้าทีใ่ ช้เก็บความทรงจํ า จะมี สินค้าอื ่นมาทดแทนได้หรื อไม่ และบริ ษัทฯ มี กล
ยุทธ์ ในการเพิ่ มยอดขายอย่างไร?
2.สิ นค้าซอฟแวร์ ทีส่ ่งเสริ มการใช้กล้องทีท่ ําให้เพิ่ มยอดขายมี หรื อไม่?”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้ อซักถามดังต่อไปนี ้
“1.บริ ษัทฯ เห็นว่าโทรศัพท์ เคลื ่อนที ่นนั้ ถื อได้ว่าเป็ นสิ นค้าทดแทนของกล้องถ่ ายภาพ แต่ทงั้ นี ้ เนื ่องจากกลุ่ม
ลูกค้าของกล้องถ่ ายภาพนัน้ มุ่งเน้นไปที ่ประสิ ทธิ ภาพของภาพถ่ าย ลู กเล่ นการใช้งานของกล้องถ่ ายภาพเป็ นหลักจึ ง
แตกต่างจากการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที ่
2.ในส่วนของอุปกรณ์เสริ มของกล้องถ่ายภาพ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ปรับเปลีย่ นสิ นค้าทีข่ ายให้ตามกระแสนิ ยมของ
ผูโ้ ภคมากขึ้น เพือ่ ตอบสนองตามต้องการของผูบ้ ริ โภค”
3. นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี ้
“1.บริ ษัทฯ มี การจัดการอย่างไรกับ stock สิ นค้า?
2.บริ ษัทฯ มี นโยบายในการจัดงาน Event อย่างไร?
3.การขายออนไลน์บริ ษัทฯ มี การจัดการอย่างไรเพือ่ กระตุน้ การซื ้อสิ นค้าของลูกค้า?
4.ขอทราบถึงค่าใช้จ่ายในการบริ หารทีส่ ูงขึ้นทุกปี นัน้ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?
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5.บริ ษัทฯ มี นโยบายในการซื ้อหุน้ คืนหรื อไม่?”
นายธนสิทธ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
“1.ในช่วงไตรมาสที ่ 1 ที ่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ มี การจัดการกับ Stock สิ นค้าโดยการไม่ซื้อสิ นค้าเพิ่ มเติ ม เว้นแต่
สิ นค้ากลุ่มใหม่ทีน่ ํามาขายเพือ่ จูงใจผูบ้ ริ โภค สําหรับสิ นค้ากล้องถ่ายภาพนัน้ ไม่ได้มีความล้าสมัยไวอย่างโทรศัพท์เคลือ่ นที ่
ผูบ้ ริ โภคยังคงซื ้อสิ นค้ากล้องถ่ายภาพที ่ออกมาสู่ตลาดได้ดงั เดิ ม ขึ้ นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพ และความต้องการใช้งานของ
กล้องถ่ายภาพ
2.ในส่วนของการจัดงาน Event ของบริ ษัทฯนัน้ โดยปกติ บริ ษัทฯ จะจัดงานEven เพือ่ ขายสิ นค้าใหญ่ๆอยู่ปีละ 3
ครั้ง แต่เนือ่ งจากช่วงเดื อนเมษายนที ่ผ่านมาเกิ ดเหตุการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึ ง
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงาน Event ได้ แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ ยังคงเตรี ยมการสําหรับการจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่ งต้อง
คอยดูมาตรการจากทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
3.กรณีเรื ่องการขายสิ นค้าทางออนไลน์นนั้ บริ ษัทฯ ได้ดําเนิ นการโฆษณาผ่านสือ่ ช่องทางออนไลน์เฉพาะในช่วง
การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ผลตอบรับทีด่ ีตามทีค่ าดหวังไว้ แต่เนือ่ งจากพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคทีเ่ ข้ามาซื ้อกล้องถ่ายภาพ ยังคงต้องการทดลองสิ นค้า และได้รบั คําแนะนําจากพนักงานขายสิ นค้าเกี ่ยวกับกล้อง
ถ่ายภาพจึ งยังคงมี การใช้บริ การซื ้อสิ นค้าทีห่ น้าร้านสาขาอยู่ ทัง้ นี ้ สําหรับช่องทางออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคจะเน้นไปในส่วนของ
ความต้องการด้านส่วนลดมากกว่า
4.สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริ หารทีเ่ พิ่ มขึ้นทุกปี นัน้ ประกอบไปด้วยค่าเช่าทีเ่ พิ่ มขึ้นในทุกๆปี จึ งส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารนัน้ มี จํานวนเพิ่ มมากขึ้น
5.ในเรื ่ องการซื ้อหุ้นคื น เนื ่องจากบริ ษัทฯยังคงต้องสํ ารองเงิ นไปใช้สําหรับการบริ หารจัดการ แต่ทงั้ นี ้ บริ ษัทฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจและจะมี การนํานโยบายการซื ้อหุน้ คืนดังกล่าวมาพิ จารณาและปรึ กษาหารื อกันต่อไป”
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลาเข้ าร่วม
ประชุม จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ปิ ดประชุมเวลา 16.26 น.
อนึ่งหลังการปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 65 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น
2,537,990,174 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.92 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
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-ชาญ เธี ยรกาญจนวงศ์( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ )
ประธานที่ประชุม

-ปิ ยพร ศรี พรสวรรค์( นางสาวปิ ยพร ศรี พรสวรรค์ )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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