รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
บริษัท บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะรี เวอร์ โรงแรมชาเทรี ยม รี เวอร์ ไซด์
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์
2)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
3)
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
4)
นายชิตชัย
เธียรกาญจนวงศ์
5)
นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ
6)
ดร. สุวิทย์
ธนียวัน
7)
รศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายทวีศกั ดิ์ วยากรณ์วิจิตร
กรรมการ
2)
นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
กรรมการ
3)
นางหฤทัย
สุขยิ่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้เข้ าร่ วมเข้ าร่ วมประชุม
1)
นางสาวชุตมิ า คล่องประทีปผล
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอ๊ บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
1)
นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จากัด
1)
นายเนรมิต ตรงพร้ อมสุข
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1)
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2)
นายปรี ชา อรุณนารา

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้




บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน



มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

882,219,700 บาท
882,219,700 บาท
3,528,878,800 หุ้น
0.25

บาท

การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 37 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจานวน 22
ราย รวมเป็ น 57 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 2,687,613,690 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.1606 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งมีข้อกาหนดเกี่ ยวกับองค์
ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1
และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6
กรณีท่ กี ฎหมาย กาหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม ใช้ สาหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้
ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติ
ในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วม
ประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส

กรณีการลงคะแนนในวาระที 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
•

ผู้ถือหุ้นทีี่ ทาหนัง สื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการ และ

กาหนดให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ
จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดงั กล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้น
ครัง้ นี ้ไม่มีกรรมการท่านใดได้ รับมอบฉันทะ
•

บริษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้ นุ ทุกท่านลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทีี่ไม่
เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง สาหรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น ทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
1.

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

2.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

3.

ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่งใสบริ ษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือ
หุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง

4.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุล
ให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

ก่อนเข้ าสู่การประชุมผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนาคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้ าร่วม
ประชุมในครัง้ นี ้

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และได้ มอบหมายให้
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดาเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557

นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ซึง่ หากไม่มี
ข้ อสักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2557
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2557 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2,696,868,454

100

0

0

หมายเหตุ ในวาระนี ม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวน 20 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุน้ 9,254,764 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 77 รายนับรวมเป็ นจานวนหุน้ 2,696,868,454 หุ้น
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับปี 2557

นายธนสิทธิ์ ได้ อธิ บายลักษณะกิจการว่าบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ น
holding company ซึง่ ลงทุนในบริษัท บิก๊ คาเมร่า จากัด เพียงบริษัทเดียวจึงขออธิบายผลการดาเนินงาน

ของบริ ษัทย่อย ซึ่งในปี 2557 ถึงแม้ ว่าภาวะทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยจะได้ รับผลกระทบ
ทางการเมือง ทาให้ ไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็ นแต่สาหรับบิ๊ก คาเมร่านันภาพรวมของผลประกอบการในปี
้
2557 นับได้ วา่ ยังคงมีความเติบโตอยูจ่ ากสินค้ าประเภท Mirrorless กล้ องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ ซึ่งได้ รับการ
ตอบรับจากตลาดมากขึ ้นจากปี 2556 เป็ นเท่าตัว และถึงแม้ ภาพรวมของธุรกิจกล้ องจะได้ รับผลกระทบจาก
การการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้ าประเภท smart phone ทาให้ กล้ องถ่ายรูปประเภท compact หรื อ
กล้ องขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็ น 1 ในกลุ่มสินค้ าหลักมียอดขายลดลงอย่างมาก ในปี 2557 บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับ
กลยุทธ์โดยจัด line up สินค้ าใหม่เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากขึ ้น ผู้บริ โภคมีความต้ องการ
ถ่ายรู ปในลักษณะที่เหมาะกับ lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนยุคใหม่ มากขึน้ ซึ่งตรงกับกลุ่มสินค้ า
ประเภท Digital Single Lens Reflection (dslr), Mirrorless Compact กล้ องขนาดเล็กชนิดเปลี่ยนเลนส์
ได้ กล้ องโพลาลอยด์ (polaroid) และ Action Camera อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังได้ จดั กิจกรรมทางการตลาดตลอด
ทังปี
้ ไม่วา่ เป็ นงาน event หรื อ workshop เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ ลกู ค้ ารักการถ่ายภาพมากขึ ้นและอยากจะ
กลับมาใช้ บริการอีก
จากที่กล่าวในข้ างต้ นผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ และ smartphone ทาให้ ยอดขายกล้ อง
compact ลดลง 13% แต่จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เราสามารถเพิ่มยอดขายกล้ องประเภท
Mirrorless ได้ ถึง 83% อุปกรณ์เสริม 15% ในขณะที่ DSLR ยังคงเดิม รวมแล้ วยอดขายเพิ่มขึ ้นเกือบ 10%
มติท่ ปี ระชุม

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจ้ งผลการดาเนินงานแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดังกล่าว
ได้ ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับ รองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาหรับปี

มติท่ ปี ระชุม

สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

100
เห็นด้ วย
2,696,911,464
0
ไม่เห็นด้ วย
1,200
0
งดออกเสียง
0
หมายเหตุ ในวาระนี ม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจานวน 7 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุน้ 44,210 หุ้น
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 84 รายนับรวมเป็ นจานวนหุน้ 2,696,912,664 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตไิ ม่ จัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ ายเงินปั นผล

นายธนสิ ทธิ์ ไ ด้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31

ธั น วาคม 2557 และ งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล เนื่ อ งจากตาม

พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวด 6 ข้ อ 48 ห้ ามมิให้
บริ ษัทจ่ายเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรในกรณีที่บริ ษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั น
ผล ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมียอดขาดทุนสะสมจานวน 144 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้
นายธนสิทธิ์ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ไิ ม่จดั สรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งดจ่ายเงินปั นผล

มติท่ ลี ง

2,696,781,464
11,200
120,000

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9951
0.0004
0.0044

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยและพิจารณา
กาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558

นายธนสิ ท ธิ์ ได้ แ จ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ว่ า คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ รวมทังอั
้ ตราค่าสอบบัญชีที่มี
ความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2558 ได้ แก่
1.

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ

2.

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรื อ

3.

นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 เป็ นจานวนรวม 2,745,000 บาท (ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จา่ ยจริง)
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

มติท่ ีป ระชุม

ที่ ประชุม พิจารณาแล้ ว มี มติแต่งตัง้ นายศุภ ชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4579 หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523
แห่ง บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี
2558 และกาหนดค่าสอบบัญชีป ระจาปี รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงิน 2,745,000 บาท ใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

2,696,911,464
1,200
0

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100
0
0

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามจานวน 4 ท่าน
ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายปรเมษฐ์
จันทนาโกเมษ กรรมการอิสระ
2.

ดร. สุวิทย์

ธนียวัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

รศ.ดร. ภูมิฐาน

รังคกูลนุวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.

นางหฤทัย

สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระดังนี ้

6.1)

นายปรเมษฐ์

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,697,041,564
1,200
120,000

6.2)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ดร. สุวิทย์

ธนียวัน

มติท่ ลี ง

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9955
0
0.0044

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,697,041,564
1,200
120,000

6.3)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จันทนาโกเมษ กรรมการอิสระ

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9955
0
0.0044

รศ.ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,697,041,564
1,200
120,000

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9955
0
0.0044

6.4)

นางหฤทัย สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
มติท่ ลี ง
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9955
เห็นด้ วย
2,697,041,564
0
ไม่เห็นด้ วย
1,200
0.0044
งดออกเสียง
120,000
หมายเหตุ
ในวาระนี ม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจานวน 2 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุน้ 250,100 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 86 รายนับรวมเป็ นจานวนหุน้ 2,697,162,764 หุน้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ เบี ้ยประชุมกรรมการสาหรับปี 2558 ดังนี ้
 ประธานกรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

19,500 บาท

 กรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

13,000 บาท

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

19,500 บาท

 กรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

13,000 บาท

นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
คุณวิวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ บริษัทได้ ปรับเบี ้ยประชุมกรรมการเพิ่มจากปี ก่อนกี่เปอร์ เซ็นต์ ”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
“ คณะกรรมการได้ เสนอปรับเบี ้ยประชุมเพิ่มขึ ้น 30 เปอร์ เซ็นต์ จากปี 2557 “
ผู้ถือหุ้น
“ ปี 2556 บริ ษัทมียอดขายประมาณ 2700 ล้ านบาท กาไร 162 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยผู้บริหาร 120 ล้ านบาท
ปี 2557 มียอดขายสามพันกว่าล้ านบาท กาไรลดลงเหลือ 130 กว่าล้ านบาท และค่าใช้ จา่ ยของผู้บริหาร

140 ล้ านบาท ซึง่ ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในปี 2557 ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับเบี ้ยประชุมที่
ปรับเพิ่มขึ ้น 30% และอยากทราบยอดขายประมาณการปี 2558”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
“ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ นว่าบริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ ปอเร่ชนั่ จากัด (มหาชน) เป็ น holding company
ซึ่ง ลงทุน ในบริ ษั ท บิ๊ ก คาเมร่ า จ ากัด เพราะฉะนัน้ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยจะสะท้ อ นผลการ
ดาเนินงานของบริษัทหลัก ซึง่ บริษัทย่อยมีผลกาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนผลกาไรที่ลดลงในปี 2557
ของบริษัทหลักนันเกิ
้ ดจากผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจซึ่งจะเกิดเพียงครัง้
เดียวในปี ที่มีการรวมธุรกิจ โดยหากไม่นบั รวมรายการขาดทุนดังกล่าวซึ่งเป็ นผลขาดทุนที่แสดงตัวเลขทาง
บัญชีแล้ ว จะเห็นได้ วา่ บริษัทมีผลการดาเนินงานที่เติบโตขึ ้น
ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ ใช้ ความรู้ความสามรถในการบริ หารงานเพื่อทาให้ กิจการของบริ ษัทเติบโต
อย่างต่อเนื่อง การปรับค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้คณะกรรมการเห็นว่าสมควรและเหมาะสมแล้ ว จึงได้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 นี ้คาดว่ายอดขายจะอยูท่ ี่ประมาณ 3,800 ล้ านบาท และทางคณะกรรมการจะ
พยายามทาให้ บริ ษัทมีผลกาไรที่เพิ่มขึ ้น”
คุณปิ ยะดา พิพิธวณิชธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ขอให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเหตุผลเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการที่ปรับเพิ่มขึ ้น 30 เปอร์ เซ็นต์ และ
ในปี หน้ าจะปรับเพิ่มขึ ้นหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
“ขอชี ้แจงว่าค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ
ในหมวดพาณิชย์ ซึง่ เป็ นการปรับเพื่อให้ มีความเหมาะสม และเมื่อปี 2557 คณะกรรมการทุกท่านได้ ทางาน
อย่างหนักเพื่อแก้ ไขให้ บริษัทฯ สามารถกลับเข้ ามาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อีกครัง้ ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
ได้ เห็นสมควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิปรับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอเพื่อเป็ นกาลังใจ
ในการทางานต่อไป”
นายธนสิ ท ธิ์ ไ ด้ ถ ามผู้ถื อ หุ้น ว่า มี ผ้ ูถือ หุ้น ท่า นใดมี ข้ อ ซัก ถามเพิ่ ม เติม หรื อ ไม่ ห ากไม่มี จึง ขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น
ลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสี ยง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง

ดังนี ้
ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
มติท่ ลี ง
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
99.9954
เห็นด้ วย
2,697,038,464
0
ไม่เห็นด้ วย
1,200
0.0046
งดออกเสียง
123,200
หมายเหตุ
ในวาระนี ม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจานวน 1 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุน้ 100 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 87 รายนับรวมเป็ นจานวนหุน้ 2,697,162,864 หุน้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

วาระที่ 8

อื่นๆ(ถ้ ามี)

คุณปิ ยะดา พิพิธวณิชธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบเรื่ องการแข่ง ขันทางการค้ า ส่วนแบ่ง ตลาด แนวโน้ ม ทางธุ รกิ จ และเสนอแนะให้
ปรับแก้ ไขการนาเสนอข้ อมูลเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการให้ มี การเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
ทราบข้ อมูล”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
“ขอขอบคุณคุณปิ ยะดาต่อข้ อเสนอแนะเรื่ องเปรี ยบเทียบข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัทฯ จะ
นาไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในการประชุม ผู้ถื อหุ้นครั ง้ ต่อ ไป ตามที่ ไ ด้ กล่าวไว้ ในวาระที่ 2 คื อด้ วยสภาพทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค บริษัทที่ไม่ได้ มีการปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับสภาวะตลาดก็จะมีผล
ประกอบการแย่ลง ส่วนบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า ได้ มีการปรับกลยุทธ์ ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น บวกกับมุมมองของ
ผู้บริหารที่วา่ กล้ องถ่ายภาพยังคงใช้ อยูใ่ นชีวิตประจา เพียงแต่แยกย่อยประเภทสินค้ ามากขึ ้น

ตามข้ อมูลของกระกรวงพาณิชย์ปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 50% ของตลาดรวมซึ่งในปี นี ้
คาดว่าจะเพิ่มมากขึ ้น”
คุณรัตนา วารินกิจ ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถาม ดังนี ้
“1. บริษัทยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และมีนโยบายอย่างไร
2. ประมาณการยอดขายของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งทางการค้ า และประมาณการใน 2-3 ปี
ข้ างหน้ า
3.นโยบายล้ างขาดทุนสะสมจะใช้ ระยะเวลากี่ปี”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การตอบข้ อซักถาม ดังนี ้
“1. ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ แต่คณะกรรมการและผู้บริ หารทุก
ท่านทางานโดยยึดหลักความโปร่งใสอยูแ่ ล้ ว ทังนี
้ ้บริษัทหลักและบริ ษัทย่อยยังได้ กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลที่ดี และได้ ประกาศใช้ แล้ วเมื่อปี 2557
2. ตามที่ได้ เห็นผลประกอบการในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าปี นี ้
ยังคงเติบโตต่อไปอีก
3. ยอดขาดทุนสะสมคณะกรรมการกาลังพิจารณาว่าจะเลือกวิธีการใด และระยะเวลาเท่าใดที่
เหมาะสม”

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จงึ กล่าวปิ ดการประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้ดาเนินรายการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุม
อนึ่ งหลั งการปิ ดประชุ มมี ผ้ ู ถือ หุ้นและผู้ รับมอบฉั นทะมาเข้ าร่ ว มประชุ มทั ง้ สิ น้ 89 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้น 2,697,162,864 หุ้น

จึงเรี ยนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ )
ประธานกรรมการ

( นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์ )
ผู้บนั ทึกการประชุม

