
 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะรีเวอร์ โรงแรมชาเทรียม รีเวอร์ไซด์ 
เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ  
2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 
3) นายธนสิทธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 
4) นายชิตชยั   เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ  
5) นายปรเมษฐ์ จนัทนาโกเมษ  กรรมการอิสระ 
6) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7) รศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
1) นายทวีศกัดิ ์  วยากรณ์วิจิตร  กรรมการ 
2) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 
3) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุม 
1) นางสาวชตุมิา คลอ่งประทีปผล     ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
ที่ปรึกษาทางการเงนิจาก บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอร่ี จ ากัด 
1) นายไพบลูย์  นนท์ชะสิริ 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด 
1) นายเนรมิต  ตรงพร้อมสขุ 
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1) นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน 

2) นายปรีชา   อรุณนารา 
 
 



 

 

 
เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  (“บริษัท”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   882,219,700 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    882,219,700 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน           3,528,878,800 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                0.25 บาท 
 

 การประชมุในวนันีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 37 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน  22  
ราย รวมเป็น  57  ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 2,687,613,690 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1606 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับองค์
ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมตใินแตล่ะวาระ ดงันี ้
กรณีปกต ิให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด ใช้ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 
และ วาระท่ี 3 ถึง วาระท่ี 6 

 กรณีที่กฎหมาย ก าหนดวา่ต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุ ใช้ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ 

ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้ การลงมติ

ในการประชมุครัง้นี ้ เป็นการลงมตแิบบเปิดเผยไมใ่ชก่ารลงมตแิบบลบัแตมี่การเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม

ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 



 

 

 

 กรณีการลงคะแนนในวาระที 6  พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นที่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ และ

ก าหนดให้ผู้ รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ 

จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดงักล่าวของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ และในการประชมุผู้ ถือหุ้น

ครัง้นีไ้มมี่กรรมการทา่นใดได้รับมอบฉนัทะ 

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทกุทา่นลงคะแนนเสียง 

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ีไม่

เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นก่อน และเก็บบตัรลงคะแนน

จากผู้ ถือหุ้น ทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียงแล้ว 

1. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ

ทา่นได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

2. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้

ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

3. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใสบริษัทจงึขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือ

หุ้น 2 ทา่น ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง  

4. ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ

ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุ

ให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสู่การประชมุผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้

 

 



 

 

 

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และได้มอบหมายให้ 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557  

ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วนัน้ ซึง่หากไมมี่

ข้อสกัถามเพิ่มเตมิจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี1/2557  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี1/2557 ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,696,868,454              100 

ไมเ่ห็นด้วย          0                0 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 20 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 9,254,764 หุน้ 
 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน  77 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 2,696,868,454 หุ้น 
 
วาระที่    2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2557 

 นายธนสิทธ์ิได้อธิบายลักษณะกิจการว่าบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็น 

holding company ซึง่ลงทนุในบริษัท บิก๊ คาเมร่า จ ากดั เพียงบริษัทเดียวจงึขออธิบายผลการด าเนินงาน 

 



 

 

 

ของบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2557 ถึงแม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ

ทางการเมือง ท าให้ไม่เติบโตอย่างท่ีควรจะเป็นแตส่ าหรับบิ๊ก คาเมร่านัน้ภาพรวมของผลประกอบการในปี 

2557 นบัได้วา่ยงัคงมีความเตบิโตอยูจ่ากสินค้าประเภท Mirrorless กล้องชนิดเปล่ียนเลนส์ได้ ซึ่งได้รับการ

ตอบรับจากตลาดมากขึน้จากปี 2556 เป็นเทา่ตวั และถึงแม้ภาพรวมของธุรกิจกล้องจะได้รับผลกระทบจาก

การการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของสินค้าประเภท  smart phone ท าให้กล้องถ่ายรูปประเภท compact หรือ

กล้องขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็น 1 ในกลุ่มสินค้าหลกัมียอดขายลดลงอย่างมาก ในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ปรับ

กลยทุธ์โดยจดั line up สินค้าใหมเ่พ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ ผู้บริโภคมีความต้องการ

ถ่ายรูปในลกัษณะท่ีเหมาะกับ lifestyle ท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนยุคใหม่มากขึน้ ซึ่งตรงกับกลุ่มสินค้า

ประเภท Digital Single Lens Reflection (dslr), Mirrorless Compact กล้องขนาดเล็กชนิดเปล่ียนเลนส์

ได้ กล้องโพลาลอยด์ (polaroid) และ Action Camera อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้จดักิจกรรมทางการตลาดตลอด

ทัง้ปีไมว่า่เป็นงาน event หรือ workshop เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมให้ลกูค้ารักการถ่ายภาพมากขึน้และอยากจะ

กลบัมาใช้บริการอีก 

 จากท่ีกลา่วในข้างต้นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ และ smartphone ท าให้ยอดขายกล้อง 

compact ลดลง 13% แตจ่ากการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เราสามารถเพิ่มยอดขายกล้องประเภท 

Mirrorless ได้ถึง 83% อปุกรณ์เสริม 15% ในขณะท่ี DSLR ยงัคงเดมิ รวมแล้วยอดขายเพิ่มขึน้เกือบ 10%  

มตทิี่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไม่มีการลงมตคิะแนนเสียง 

วาระที่    3    พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับปี

  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 นายธนสิทธ์ิ ได้ชีแ้จ้งผลการด าเนินงานแล้ว จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

อนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นเพิ่มเตมิ โดยงบการเงินดงักล่าว

ได้ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมมี่จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  

 



 

 

 

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม     ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส าหรับปี

        สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 7 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 44,210 หุ้น 
 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 84 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 2,696,912,664 หุน้ 
 

วาระที่    4 พจิารณาอนุมัตไิม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ  

  ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงนิปันผล  

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของ

บริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวด 6 ข้อ 48 ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน

ผล  ณ  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจ านวน 144 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ ไม่สามารถ

จา่ยเงินปันผลได้ 

นายธนสิทธ์ิได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมมี่จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,696,911,464 100 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 0 0 



 

 

 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมตอินมุตัไิมจ่ดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลา

  บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ งดจา่ยเงินปันผล 

 

วาระที่    5 พจิารณาอนุมัตใิห้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพจิารณา 

  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

 นายธนสิทธ์ิ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราคา่สอบบญัชีท่ีมี

ความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมอนุติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2558 ได้แก่ 

1. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523  

 และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 เป็นจ านวนรวม 2,745,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชี

ดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจา่ยจริง)  

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมมี่จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,696,781,464 99.9951 

ไมเ่ห็นด้วย 11,200 0.0004 

งดออกเสียง 120,000 0.0044 



 

 

 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขท่ี 4579 หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 

แห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 

2558 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 2,745,000 บาท ใน

กรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้

 

 

วาระที่    6 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามจ านวน 4 ทา่น  
ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายปรเมษฐ์  จนัทนาโกเมษ กรรมการอิสระ 

2. ดร. สวุิทย์        ธนียวนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.ดร. ภมูิฐาน    รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นางหฤทยั   สขุยิ่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,696,911,464 100 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 0 0 



 

 

 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม      ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นายปรเมษฐ์ จนัทนาโกเมษ กรรมการอิสระ 

 

6.2) ดร. สวุิทย์      ธนียวนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

6.3) รศ.ดร. ภมูิฐาน    รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,697,041,564 99.9955 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 120,000 0.0044 

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,697,041,564 99.9955 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 120,000 0.0044 

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,697,041,564 99.9955 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 120,000 0.0044 



 

 

 

6.4) นางหฤทยั     สขุยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 250,100 หุน้ 
  รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 86 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 2,697,162,764 หุน้ 

วาระที่    7              พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558          

นายธนสิทธ์ิ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2558  ดงันี ้

 ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500  บาท 

 กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมมี่จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

คณุวิวฒัน์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้ 

           “ บริษัทได้ปรับเบีย้ประชมุกรรมการเพิ่มจากปีก่อนก่ีเปอร์เซ็นต์ ” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ คณะกรรมการได้เสนอปรับเบีย้ประชมุเพิ่มขึน้ 30 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2557 “ 

ผู้ ถือหุ้น 

“ ปี 2556 บริษัทมียอดขายประมาณ 2700 ล้านบาท ก าไร 162 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยผู้บริหาร 120 ล้านบาท 
ปี  2557 มียอดขายสามพนักวา่ล้านบาท ก าไรลดลงเหลือ 130 กวา่ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยของผู้บริหาร  

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,697,041,564 99.9955 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 120,000 0.0044 



 

 

 

140 ล้านบาท ซึง่ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในปี 2557 ไมดี่เท่าท่ีควรเม่ือเทียบกบัเบีย้ประชมุท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ 30% และอยากทราบยอดขายประมาณการปี 2558” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ตามท่ีได้กลา่วข้างต้นวา่บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเร่ชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็น holding company 
ซึ่งลงทุนในบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด เพราะฉะนัน้การด าเนินงานของบริษัทย่อยจะสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลกั ซึง่บริษัทยอ่ยมีผลก าไรเติบโตอย่างตอ่เน่ืองทกุปี ส่วนผลก าไรท่ีลดลงในปี 2557 
ของบริษัทหลกันัน้เกิดจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจซึ่งจะเกิดเพียงครัง้
เดียวในปีท่ีมีการรวมธุรกิจ โดยหากไม่นบัรวมรายการขาดทุนดงักล่าวซึ่งเป็นผลขาดทนุท่ีแสดงตวัเลขทาง
บญัชีแล้ว จะเห็นได้วา่บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีเตบิโตขึน้  

 ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามรถในการบริหารงานเพ่ือท าให้กิจการของบริษัทเติบโต
อย่างตอ่เน่ือง การปรับคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่าสมควรและเหมาะสมแล้วจึงได้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ในปี2558 นีค้าดวา่ยอดขายจะอยูท่ี่ประมาณ 3,800 ล้านบาท และทางคณะกรรมการจะ
พยายามท าให้บริษัทมีผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้” 

คณุปิยะดา พิพิธวณิชธรรม ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้ 

 “ขอให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเหตผุลเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการท่ีปรับเพิ่มขึน้ 30 เปอร์เซ็นต์ และ
ในปีหน้าจะปรับเพิ่มขึน้หรือไม่” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ขอชีแ้จงวา่คา่ตอบแทนของบริษัทฯ ยงัถือว่าต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียคา่ตอบแทนกรรมการ

ในหมวดพาณิชย์ ซึง่เป็นการปรับเพ่ือให้มีความเหมาะสม และเม่ือปี 2557 คณะกรรมการทกุท่านได้ท างาน

อยา่งหนกัเพ่ือแก้ไขให้บริษัทฯ สามารถกลบัเข้ามาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้อีกครัง้ ทัง้นีค้ณะกรรมการ

ได้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิปรับคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอเพ่ือเป็นก าลงัใจ

ในการท างานตอ่ไป” 

นายธนสิทธ์ิได้ถามผู้ ถือหุ้ นว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้ น

ลงคะแนนเสียง 



 

 

 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิี่ประชุม      ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ้

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 1 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 100 หุน้ 
  รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 87 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุน้ 2,697,162,864 หุน้ 

วาระที่ 8  อ่ืนๆ(ถ้ามี)  

คณุปิยะดา พิพิธวณิชธรรม ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้ 

 “อยากทราบเร่ืองการแข่งขันทางการค้า ส่วนแบ่งตลาด แนวโน้มทางธุรกิจ และเสนอแนะให้

ปรับแก้ไขการน าเสนอข้อมูลเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการให้มีการเปรียบเทียบกับปีก่อน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้

ทราบข้อมลู” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ขอขอบคณุคณุปิยะดาตอ่ข้อเสนอแนะเร่ืองเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะ

น าไปปรับปรุงแก้ไขในการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ต่อไป ตามท่ีได้กล่าวไว้ในวาระท่ี 2 คือด้วยสภาพทาง

เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค บริษัทท่ีไมไ่ด้มีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัสภาวะตลาดก็จะมีผล

ประกอบการแย่ลง ส่วนบริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้มีการปรับกลยุทธ์ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น บวกกับมุมมองของ

ผู้บริหารท่ีวา่กล้องถ่ายภาพยงัคงใช้อยูใ่นชีวิตประจ า เพียงแตแ่ยกยอ่ยประเภทสินค้ามากขึน้  

 
มตทิี่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,697,038,464 99.9954 

ไมเ่ห็นด้วย 1,200 0 

งดออกเสียง 123,200 0.0046 



 

 

 

 ตามข้อมลูของกระกรวงพาณิชย์ปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 50% ของตลาดรวมซึ่งในปีนี ้

คาดวา่จะเพิ่มมากขึน้” 

คณุรัตนา วารินกิจ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอเรียนถาม ดงันี ้

 “1. บริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และมีนโยบายอยา่งไร 

  2. ประมาณการยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งทางการค้า และประมาณการใน 2 -3 ปี

ข้างหน้า 

  3.นโยบายล้างขาดทนุสะสมจะใช้ระยะเวลาก่ีปี” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “1. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ แตค่ณะกรรมการและผู้บริหารทกุ

ทา่นท างานโดยยดึหลกัความโปร่งใสอยูแ่ล้ว ทัง้นีบ้ริษัทหลกัและบริษัทยอ่ยยงัได้ก าหนดนโยบายการก ากบั

ดแูลท่ีดี และได้ประกาศใช้แล้วเม่ือปี 2557  

  2. ตามท่ีได้เห็นผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและคาดว่าปีนี ้

ยงัคงเตบิโตตอ่ไปอีก 

  3. ยอดขาดทุนสะสมคณะกรรมการก าลงัพิจารณาว่าจะเลือกวิธีการใด และระยะเวลาเท่าใดท่ี

เหมาะสม” 

 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ นายธนสิทธ์ิจงึกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.30 น. 

ผู้ด าเนินรายการได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ  

 อน่ึงหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 89 ราย 

นับเป็นจ านวนหุ้น 2,697,162,864 หุ้น 

 

 



 

 

 

จงึเรียนมาโปรดเพ่ือทราบ 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                      

              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ) 

          ประธานกรรมการ 

                                                                       

         ( นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ) 

        ผู้บนัทกึการประชมุ 

 


