รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องชาเทรี ยม บอลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยู่
28 ถนนเจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์
2)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
3)
นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์
4)
นายอาทิตย์
ชุณหชัชราชัย
5)
ดร. สุวิทย์
ธนียวัน
6)
นางหฤทัย
สุขยิ่ง
7)
ศ.ดร.ภูมิฐาน
รังคกูลนุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นางสาวชุติมา
2)
นายธนสิทธิ์
3)
นายชิตชัย

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด

คล่องประทีปผล
เธียรกาญจนวงศ์
เธียรกาญจนวงศ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายปรี ชา
อรุณนารา
2)
นายธันระวีร์
ภัทรวินิจ
3)
นางสาวกุลภัทรา โอภาสพิพฒ
ั น์
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวนิวรรณ เตือนใจยา (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริ ษัท บิ๊ก 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
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การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 86 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 139 ราย รวมเป็ น
225 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.2047 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. กรณี ป กติ ให้ ถื อเสียงข้ า งมากของผู้ถือ หุ้นที่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ า มี คะแนนเสียงเท่า กัน
ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3
ถึงวาระที่ 6
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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 ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
•

ผู้ถือหุ้นทีท่ าํ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ และกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ
•

บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้ ุนทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
สําหรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
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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. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆตามความ
้
เหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ก่อนเข้ าสู่การประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วม
ประชุมในครัง้ นี ้
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจํ าปี 2561 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
ผู้ดํ าเนิน การประชุม ได้ เสนอให้ ที่ ประชุม พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2560

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซักถาม
เพิ่มเติมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,725,191,631 เสียง
0 เสียง
1,200 เสียง

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

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 14 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 733,215 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 239 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,725,192,831 หุน้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เป็ นผู้ชี ้แจงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
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ภาพรวมของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ธุรกิจของบริ ษัทอย่างสิ ้นเชิงจากอดีตที่
เป็ นเพียงผู้จําหน่ายกล้ องดิจิตลั ชันนํ
้ า โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจออกเป็ น 3 กลุม่ อย่างชัดเจน ได้ แก่ (1) กลุม่ ธุรกิจกล้ องดิจิตอล
(2) กลุม่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ (3) กลุ่มธุรกิจบริ การภาพพิมพ์และบริ การอื่นๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่ได้ ยึดติดเพียง
อุปกรณ์การถ่ายภาพแต่ได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นรวมถึงการเก็บภาพในรู ปแบบการพิมพ์เพื่อให้ ตอบโจทย์ความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในปี ก่อนเราได้ เพิ่มกลุม่ ผลิตภัณฑ์ค่อนข้ างมากในทุกๆ กลุม่ สินค้ า โดยเฉพาะกลุม่ กล้ องดิจิตลั
พยายามเติมเต็มความต้ องการต่างๆที่หลากหลายตาม lifestyle ที่แตกย่อยออกไป เช่น การถ่ายภาพมุมสูงจาก Drone
และ Action camera ซึง่ ในช่วงปลายปี มกี ระแสตอบรับค่อนข้ างดีจากผู้บริ โภค จึงมีการจําหน่ายเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ในปี นี ้
ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ งา่ ยขึ ้น โดยในปี นี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ นเรื่ องการบันทึกวีดีโอมากขึ ้น มีการเพิ่มอุปกรณ์เสริ มและ
อุปกรณ์รับภาพให้ ครบครันที่สดุ ในตลาด รวมถึงอุปกรณ์ output ต่างๆ นอกจากเป็ นดิจิตลั แล้ ว output ที่เป็ นลักษณะ
ของงานพิมพ์ก็มีการกลับมาบริ โภคมากขึ ้น จะเห็นได้ ชดั เจนจากการจําหน่ายกล้ องฟิ ล์มโพราลอยด์ทวั่ โลกประมาณ 6-7
ล้ านเครื่ องในปี ที่ผ่านมา เมื่อปลายปี จะเห็นได้ ว่ามีการจัดแสดงตัวอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ ที่ร้าน BIG Camera ทุกสาขา
ลูกค้ าสามารถสัง่ ผลิตสินค้ า เช่น หนังสือภาพ (Photobook) หรื อภาพพิมพ์บนผืนผ้ าใบ (Canvas) จากหน้ าร้ านและทาง
Online ได้ เลย ในปี นี ้เองเรายังคงมีการวาง Line up สินค้ าจากปี ที่ผา่ นมาต่อเนื่องถึงปั จจุบนั เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ที่หลากหลายของลูกค้ า ทําให้ เชื่อว่าจะส่งผลให้ ผลประกอบการในปี นี ้ดีขึ ้น
การขยายช่องทางจัดจําหน่าย ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจากกว่า
250 สาขาเป็ นกว่า 270 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ น
Big Camera Shop จํานวน 215 สาขา (ลดลง 2 สาขา)
Big Camera Galleria จํานวน 6 สาขา (เพิ่มขึ ้น 1 สาขา)
Big Mobile Shop จํานวน 42 สาขา (เพิ่มขึ ้น 16 สาขา)
AIS Shop by Partner เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 2 สาขา
Wonder Photo Shop เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 6 สาขา
ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมารายได้ ในกลุ่มธุรกิจกล้ องดิจิตลั ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ มาจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (SameStore Sales) ให้ สงู ขึ ้นจากการพัฒนา Line up สินค้ าต่างๆ จึงเป็ นที่มาของการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
แม้ กระทัง่ ในปี นี ้เองยังคงจํากัดการขยายสาขา บริ หารจัดการการเปิ ดและปิ ดให้ บริ การสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการ
เปิ ดสาขาเพิ่มในห้ างบางประเภท เช่น ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิ ้นปี นี ้ยังคงไม่แตกต่าง
จากปี ที่ผา่ นมามากนักแต่เน้ นการเพิ่มยอดขายต่อสาขามากขึ ้น
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โครงสร้ างรายได้ แบ่งออกเป็ น (1) ธุรกิจกล้ องดิจิตลั ซึ่งเป็ นรายได้ หลัก (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3) ธุรกิจ
บริ การภาพพิมพ์ ซึ่งธุรกิจบริ การภาพพิมพ์เป็ นธุรกิจที่มีกําไรค่อนข้ างสูงอันจะมีผลต่อกําไรในภาพรวมของบริ ษัทใน
อนาคต
สําหรับผลประกอบการปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 6,043 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็ น
รายได้ จากธุรกิจกลุม่ กล้ องดิจิตลั โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 774 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 จากปี ที่ผา่ นมา
สภาวะตลาดกล้ องดิจิตลั ไตรมาส 1 มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างดี แต่ประมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาด
ค้ าปลีกค่อนข้ างซบเซา กําลังซื ้อของผู้บริ โภคหายไป โดยเฉพาะในธุรกิจกล้ องดิจิตลั เองนันอิ
้ งกับการท่องเที่ยวเป็ นหลัก
ซึ่งหากปี ไหนมีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ดีก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจกล้ องดิจิตลั ด้ วย สาเหตุที่กําไรไม่เป็ นไปตามเป้าในปี ที่
ผ่านมา ส่วนหนึง่ มาจากกําลังซื ้อของผู้บริ โภคหายไป ประกอบกับการที่บริ ษัทฯ ออกสินค้ ารุ่ นใหม่ใน Segment ระดับบน
แต่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงผู้บริ โภคระดับเริ่ มต้ น ทําให้ กระทบถึงสินค้ าใน Segment ระดับกลางถึงเริ่ มต้ น อีกทัง้
ไม่ได้ มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากนัก ทําให้ การจับจ่ายน้ อยลงตามกําลังซื ้อ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯเชื่อมัน่ ว่ากระแสการ
ท่องเที่ยวในปี นี ้จะดีขึ ้นและจะสามารถดึงกําลังซื ้อจากผู้บริ โภคกลับมา ส่งผลดีโดยรวมต่อยอดขายของธุรกิจของบริ ษัทฯ
1.

นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) ในปี ที่แล้ วบริ ษัทได้ ตงเป้
ั ้ าขยายสาขา Big Mobile ให้ มีถึง 50 สาขา แต่ ณ สิ ้นปี 2560 มีเพียง 42 สาขา
เป็ นเพราะสาเหตุใดจึงไม่เป็ นไปตามเป้าที่วางไว้ และยอดขายที่ไม่เป็ นไปตามเป้าเพราะเหตุใด
(2) สิง่ ใดจะเป็ นเครื่ องชี ้วัดว่าการจับจ่ายในปี นี ้จะดีขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
(3) โปรดชี ้แจงกําไรขันต้
้ น (GP) ของแต่ละปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากการที่ศนู ย์การค้ ามีการเลือ่ นกําหนดการเปิ ดให้ บริ การส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเลื่อนการ
เปิ ดสาขา Big Mobile ตามแผนของศูนย์การค้ านัน้ ๆ อีกทัง้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ พิจารณาปิ ดให้ บริ การ
Big Mobile บางสาขา ซึ่งในปี นี ้บริ ษัทยังคงดําเนินการตามแผนเปิ ดให้ บริ การสาขา Big Mobile อย่างต่อเนื่อง
ไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม ส่วนของยอดขายยังคงมี same store sale growth เฉลี่ยอยู่ที่ประมาน 30 % และ
ยอดขายบางส่วนเกิดจากสาขาที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นด้ วย
(2) เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยในปี ที่ผ่านมายอดการท่องเที่ยวมีค่อนข้ าง
น้ อย แต่จากไตรมาส 4 ของปี ที่ผา่ นมามียอดการจับจ่ายเพิ่มขึ ้นประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) ในปี นี ้
มีกล้ องรุ่นใหม่ซงึ่ เป็ นสินค้ า Exclusive เฉพาะของบริ ษัท จึงคาดว่าจะส่งผลให้ มีการเติบโตที่ดีขึ ้น
(3) กําไรขันต้
้ น (GP) ในกลุม่ ธุรกิจกล้ องนันอาจจะไม่
้
คงที่ (swing) โดยขึ ้นลงอยู่ที่ 1-2 % ขึ ้นอยู่กบั การแข่งขัน
และตัวสินค้ าที่อยูใ่ นกลุม่ Hi-end ซึง่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Line up) ในปี นี ้จะทําให้ GP เพิ่มขึ ้นมาได้
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2.

นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
เนื่องจากมีสนิ ค้ าใหม่ ส่วนของสินค้ าเก่ามีปัญหาเรื่ องสินค้ าล้ าสมัยหรื อไม่
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
เนื่องจากทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ทนั บริ ษัทจึงต้ อง forecast สินค้ าล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3-6 เดือน
ทําให้ สต๊ อกสินค้ าค่อนข้ างเยอะในช่วงปี ก่อน ซึ่งมูลค่าสต๊ อกสินค้ าที่สงู นันเกิ
้ ดจากราคาเฉลี่ยสินค้ าที่สงู ขึ ้นด้ วย
ซึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการกระแสเงินสดและหนี ้สินของบริ ษัทแต่อย่างใด

3.

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) จากการที่ Big Mobile มีการเติบโต 30% จึงขอสอบถามอัตราการเติบโตของ Big Camera
(2) งาน Big Camera Festival 2018 ที่ผา่ นมามียอดขายเป็ นอย่างไร
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) เนื่องจากธุรกิ จของบริ ษัทเน้ นการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็ นหลัก
ซึ่งตังแต่
้ ปี 2555 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลําดับ
แสดงให้ เห็นได้ วา่ การเพิ่มยอดขายจากการเปิ ดสาขาใหม่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักของบริ ษัท แต่เป็ นการออกผลิตภัณฑ์
(Line up) และทําให้ ราคาเฉลีย่ ของสินค้ าในตลาดสูงขึ ้น
(2) งาน Big Camera Festival 2018 มีผลตอบรับจากลูกค้ าค่อนข้ างดี ซึ่งในการจัดงานอีเว้ นท์แต่ละครัง้ จะ
ขายดีอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ มีกลยุทธ์ ในการเพิ่มยอดขายจากการจัดงานอีเว้ นท์แต่เน้ นการขายทาง
หน้ าร้ านมากกว่า

4.

นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
Big Mobile มีกลยุทธ์จะรวมกับ Big Camera หรื อไม่ และมีเป้าหมายการเติบโตในระดับไหน
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
ปั จจุบนั Big Mobile และ Big Camera ยังคงแยกกันอย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจมีจุดยืน (Position)

ที่แตกต่างกัน อาจมีสินค้ าบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น ธุรกิจบริ การภาพพิมพ์ที่สามารถนําเข้ ามาให้ บริ การ
ภายในร้ าน Big Camera โดยดูจากความสอดคล้ องของกลุม่ ลูกค้ า ซึง่ บริ ษัทคาดว่ารายได้ ในปี นี ้จะเติบโตขึ ้นร้ อยละ 1015 โดยเน้ นที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุม่ กล้ องดิจิตลั มากกว่าการเพิ่มจํานวนสาขา
มติท่ ปี ระชุม

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สืบเนื่ องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ เธี ยรกาญจนวงศ์ ได้ ชีแ้ จ้ ง ผลการดําเนินงานแล้ ว จึง เสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทังรายงานผู
้
้ สอบบัญชี ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีและได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
1.

นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างสูง เป็ นเพราะสาเหตุใด
นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อซักถามดังนี ้
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายนัน้ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นหลักๆจะเป็ นเรื่ องค่าเช่าพื ้นที่ซึ่งโดยปกติจะมีการปรับขึ ้นทุกปี
ในอัตราร้ อยละ 5 และการเปิ ดสาขาใหม่เพิ่ม 20 สาขา รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายต่างๆซึ่งจะได้ รับการ
ชดเชย (Compensate) กลับมาในรู ปของรายได้ อื่น สําหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารนันเพิ
้ ่มขึ ้นอยู่ที่ร้อยละ 10
ส่วนหนึง่ เป็ นเรื่ องของพนักงานที่มีการปรับโครงสร้ างและการเพิ่มผลตอบแทนรายปี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามอีก ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

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

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 17 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 1,191,517 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 256 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,726,384,348 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล

ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 777,783,665 บาท โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ
วางแผนที่จะใช้ งบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 340 ล้ านบาท
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นเงินปั นผล
จ่ายทังสิ
้ ้น 458,754,244 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 58.98 ของกําไรสุทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจากบริ ษัทฯได้ จัดสรรไว้
ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

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

พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2561 กําหนดค่าสอบบัญชี
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ
คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบ
การเงินของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจําปี 2561
ได้ แก่
1.

นายปรี ชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ

2.

นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรื อ

3.

นางสาววธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
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คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจํานวน 700,000 บาท (ทังนี
้ ้
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ที่เรี ยกเก็ บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป)
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
2561 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 3,200,000 บาท (ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่นที่เรี ยก
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
วาระที่ 6

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

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

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ผู้ดําเนินการประชุม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ 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 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายอาทิตย์

ชุณหชัชราชัย

กรรมการ

2. ดร.สุวิทย์

ธนียวัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นางหฤทัย

สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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พร้ อมทังรายงานให้
้
ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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
การดําเนินการและกํากับดูแลบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายอาทิ
้
ตย์ ชุณหชัชราชัย ซึง่ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการมาตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี ตอ่ เนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน และ
นางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถุนายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 10
เดือน 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) นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,348 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

2,726,364,348 เสียง
20,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้ อยละ 0
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6.3) นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

2,726,364,348 เสียง
20,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ผู้ ดํ า เนิ น การประชุ ม เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2561
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบายโดย
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังภาระหน้
้
าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ชุดย่อยรวมกันเป็ นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราที่เสนอเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 500,000 บาท โดยคง
อัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการไว้ ดงั เดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
• 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
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,341 เสียง
17 เสียง
0 เสียง

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

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 1 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 10 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 257 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,726,384,358 หุน้
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8.1

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ได้ กําหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะ
ดําเนินการตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ดังนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท และเพื่อรองรั บหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29 โดยเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการประชุม คณะกรรมการผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
ข้อ 29. คณะกรรมการของบริ ษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดื อนต่อครั้ง ณ ท้องที ่อนั เป็ นที ่ตงั้ สํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท หรื อตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร
การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทสามารถดํ าเนิ นการโดยการประชุมผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ได้โดย
ดํ าเนิ นการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่ 74/2557 เรื ่องการประชุมผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร เรื ่องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2557 และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทัง้ ที ่จะมี การ
แก้ไขเพิ่ มเติ มใดๆต่อไป
ให้บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี ่ยวเนือ่ งกับการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ ได้แก่ เงิ นเดื อน เบี ้ยประชุม
เบีย้ เลีย้ ง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆตามความจํ าเป็ นและสมควรตามมติ ของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ”
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 4 ข้ อ 29 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,341 เสียง
17 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
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วาระที่ 8.2

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้ อ 35

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ดังนัน้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 5 ข้ อ 35 เพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายที่แก้ ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
“ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจํ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดื อน นับแต่
วันสิ้ นสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุ้นคราวอื ่นนอกจากที ่กล่าวมาแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิ สามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ ง
มี ห้นุ นับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิ บ) ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้ทงั้ หมดอาจร้ องขอเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้ เมื ่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื ่องและเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนีใ้ ห้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ้นภายใน 45 (สีส่ ิ บห้า)
วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีทีค่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ื อหุ้นทัง้ หลาย
ซึ่ งเข้าชื ่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื ่นๆรวมกันได้จํานวนหุ้นตามที ่บงั คับไว้นนั้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สีส่ ิ บห้า)
วันนับแต่วนั ครบกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ื อหุ้นที ่คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายอันจํ าเป็ นที ่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมและอํ านวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่ าการประชุมผู้ถือ หุ้น ที ่เ ป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถื อหุ้นตามวรรคสองครั้ง ใด
จํ านวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมที ่กําหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ื อหุ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกัน
รับผิ ดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริ ษัท”
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 5 ข้ อ 35 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,341 เสียง
0 เสียง
17 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
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วาระที่ 9

อื่นๆ
สําหรับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นนัน้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้ อมูลและแนวปฏิบตั ิ อีกทังบริ
้ ษัทยังมี

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อการบริ หารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
สละเวลาเข้ าร่วมประชุม จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ปิ ดประชุมเวลา 15.39 น.
อนึ่งหลังการปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 258 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น
3,528,878,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.2594 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท

-ชาญ เธี ยรกาญจนวงศ์( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ )
ประธานที่ประชุม

-ปริ ศรา เธี ยรกาญจนวงศ์( นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์ )
เลขานุการบริ ษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
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