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ผู้ดาเนิน การประชุมได้ เรี ย นให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริ ษั ท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้





บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
แบ่งออกหุ้นสามัญจานวน
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

352,887,880
352,887,880
3,528,878,800
0.10

บาท
บาท
หุ้น
บาท

การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 70 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจานวน 50 ราย รวมเป็ น
120 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 2,579,223 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.09 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ท ั ้งหมดของบริ ษัท ครบเป็ น
องค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งมีข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ื อหุ้น และผู้รั บ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ท ั ้งหมดของบริ ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ก้ รณีปกติ ให้
ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6
กรณีท่ กี ฎหมาย กาหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม ใช้
สาหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั ้งหมด และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และ
ส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทั ้งนี ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผยไม่ใช่
การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
กรณีการลงคะแนนในวาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
•

ี
ผู้ถือหุ้นทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการ และกาหนดให้ ผ้ รู ับ มอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ข องผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์
ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ไม่มีกรรมการท่านใดได้ รับมอบฉันทะ
•

บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้ นุ ทุกท่านลงคะแนนเสีย ง เห็น ด้ ว ย ไม่
ี
เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทีไม่
่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสีย ง
สาหรับการพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถื อหุ้น ทั ้งหมดที่ลงคะแนนเสีย งเห็น
ด้ วย ภายหลังจากเก็ บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว

1.

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

2.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

3.

ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่ วม
เป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง

4.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ า ร่ ว มประชุมซัก ถามในประเด็น ที่เกี่ ย วข้ องกับวาระนั ้นๆตามความ
เหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่ อน
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้

ก่อนเข้ าสู่การประชุมผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนาคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจาปี 2559 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และได้ มอบหมายให้ นายธนสิท ธิ์ เธี ย รกาญจนวงศ์
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดาเนิน การประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่า งๆ ตามระเบีย บวาระการประชุม ดังมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนั ้น ซึ่งหากไม่มีข้อสักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,566,241,643
800
5,939,344

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.77
0
0.23

2,572,181,787

100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ มขึ้ นจานวน 22 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ้น 57,677,973 หุ้น
รวมเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้ น 94 รายนับรวมเป็ นจานวนหุ้น 2,572,181,787 หุ้น
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจงผลดาเนินการของบริ ษั ท ประจาปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ที่ผ่า นมาบริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ร วม
4,767 ล้ านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึ่งบริ ษัทมีผลก าไรเติบโตขึ ้นทุก ปี และปี 2558 เป็ นปี ที่มีผลก าไร
สูงสุด ปรกติแล้ วธุรกิจกล้ องจะดีในช่วงไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปี ที่ผ่านมารายได้ ของบริ ษั ท เริ่ มคงที่แ ละดีมากในช่ว งไตร
มาส 4 เพราะเนื่องธุรกิจมือถือเป็ นปั จจัยสนับสนุนตลาดกล้ องเติบโตมากขึ ้น จะเห็นได้ ว่าต้ นปี 2558 ตลาดกล้ องโดยรวม
ติดลบ แต่จากปั จจัยหลายๆ อย่างทาให้ ในช่วงกลางปี เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น และเนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทาให้
รายได้ บริ ษัทเติบโตสูงไปด้ วย
โครงสร้ างรายได้ บริ ษัทปั จจุบนั ได้ แก่ กล้ อง Compact, กล้ อง Mirrorless และกล้ อง DSLR ซึ่งในปี ที่ผ่านมาเรา
พยายามผลักดันสินค้ ากลุ่ม Mirrorless จากเดิมปี 2557 อยู่ที่ 22 เปอร์ เซ็นต์ แต่ในปี 2558 อยู่ที่ 31 เปอร์ เซ็นต์และในปี
2559 นี ้คาดว่าสัดส่วนจะอยู่ที่ 50 เปอร์ เซ็น ต์
ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิประมาณ 4-5 เปอร์ เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตั ้งแต่ไตรมาส 1 บริ ษั ท มีก ารปรั บโครงสร้ าง
กาไรที่เพิ่มสูงขึ ้นทาให้ รายได้ เพิ่มสูงขึ ้น และบริ ษัทมีการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นและปิ ดในบางสาขาลงซึ่งภาพรวมสาขายังคงเดิม
220 สาขา และยังจัดงานอีเว้ นท์ และกิจกรรมให้ กับลูกค้ า
บริ ษัทได้ เน้ นขยายตลาดการภาพพิมพ์เนื่องด้ วยเทรนการพิมพ์ภาพเริ่ มกลับมา เพียงแต่กลับมาในรูปแบบใหม่ๆ
เราจึงผลักดันบริ การโฟโต้ บ๊ คุ และเพิ่มบริ การพิมพ์ภาพสาหรับมือถือในปี ที่แล้ วด้ วยเครื่ องปริ น้ ภาพ QPS เข้ า สู่ตลาดและ
ในปี 2559 เราจะให้ บริ การปริ น้ ภาพลงบนสิ่งของที่สามารถท าเป็ นของฝาก หรื อของขวัญ ได้ ซึ่งในอนาคตเราจะเป็ นผู้
ให้ บริ การด้ านการถ่ายภาพที่ครบวงจร”
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“จากความสาเร็ จในปั จจุบนั ผมยังคงมีความเป็ นห่วงว่าบริษัทจะเติบโตได้ อีกหรื อไม่ ตลาดจะอิ่มตัวไหม บริ ษัทมี
นโยบายในอนาคตอย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ที่ผ่านมาบริษัทได้ ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้ องมาได้ ดงั นั ้นเราเชื่อว่าเราจะสามารถ
ปรับตัวได้ และผลักดันตลาดได้ และตลาดยังสามารถไปต่อได้ อีกเนื่องจากตลาดกล้ องไม่ได้ เป็ นกระแสฉาบฉวยต้ องใช้
ระยะเวลาหลายปี ที่จะค่อยเติบโต และเราพยายามที่จะเป็ นผู้ให้ บริ การครบวงจรด้ านการถ่ายภาพด้วย”

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“แนะนาให้ มีบริการกล้ องเก่าแลกกล้ องใหม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ขอบคุณสาหรับคาแนะนา ทางบริ ษัทกาลังพิจารณาเรื่ องสินค้ ามือสองอยู่เช่นกันเพื่อจับกลุ่มลูกค้ าเดิม แต่ติด
เงื่อนไขเรื่ องการประเมินราคาสินค้ าและการตรวจสอบ เรากาลังพิจารณาอยู่ครับ ”
นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“Total maket size ของกล้ องสูงขึ ้นจากที่ให้ ข้อมูลเมื่อไตรมาส 3 ปี ก่อนหรื อไม่ และส่วนแบ่งตลาดไตรมาส 1
ของปี นี ้จะเป็ นอย่างไร รวมถึงแผนที่จะคงยอดขายของไตรมาส 4 ของปี นี ้ให้ เท่ากับปี ก่อน”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“Total market size ยังไม่ได้ รับการอัพเดทข้ อมูลเพิ่มเติมดังดังยังคงประมาณเดิมอยู่ แต่ เราเชื่อว่าจะมีการ
ปรับตัวเลขใหม่ใน 3-4 เดือนข้ างหน้าเนื่องจากเรามีการเติบโตค่อนข้ างเยอะ ส่วนแบ่งตลาดปี ที่แล้ วอยู่ที่ 55 เปอร์ เซ็นต์
และคาดว่าปี นี ้จะอยู่ที่ 60 เปอร์ เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปี ก็เป็ นไปตามที่ตั ้งเป้าเอาไว้
ส่วนแผนของไตรมาส 3-4 ของปี นี ้เราไม่กังวลเนื่องจากในไตรมาส 4 ที่ผา่ นมาตลาดมีการปรับตัวดีขึ ้นเรื่ อยๆ
จนถึงปั จจุบนั และไตรมาสแรกยังคงเป็ นโมเดลสินค้ าเดิม ซึ่งในช่วงกลางปี จะเริ่ มมีสินค้ าโมเดลใหม่ๆ เราจึงไม่มีความ
กังวลตลาดในครึ่ งปี หลัง”

มติท่ ปี ระชุม

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจ้ งผลการดาเนินงานแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,573,067,247
0
5,939,844
2,579,007,091

99.77
0
0.23
100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ มขึ้ นจานวน 13 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ้น 6,825,304 หุ้น
รวมเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้ น 107 รายนับรวมเป็ นจานวนหุ้น 2,579,007,091 หุ้น
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทของรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ ายเงินปั นผล
นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปั นผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรก าไร
สุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยก
มา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของก าไรสุท ธิ ภายหลังจาก
การหักทุนสารองต่างๆ ทั ้งหมดแล้ ว
และผลการดาเนิน งานประจาปี 2558 บริ ษั ท ฯ มีก าไรสุท ธิ ห ลังหัก ภาษี เงิน ได้ ข องงบเฉพาะบริ ษั ท จานวน
586,202,648 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาจัดสรรสารองตามกฎหมาย ในปี 2558 จานวนร้ อยละสิบ ของทุน
จดทะเบียน คิดเป็ นเงิน 35,288,788 บาท ทาให้ กาไรสุทธิประจาปี 2558 หลังหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาและทุน
สารองตามกฎหมายคงเหลือจานวน 502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทฯมีงบประมาณการใช้ จ่า ยหมุน เวีย นรวมถึ ง
การลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจานวนรวมทั ้งสิ ้น 289 ล้ านบาท ดังนั ้นบริ ษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งมี
จานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 211,732,728 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ

นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“เงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละเท่าไหร่ ของเงินกาไร และเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปี 2558 การปั นผลอยู่ที่ประมาน 36 เปอร์ เซ็นต์ของกาไร ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่า 50 เปอร์ เซ็น ต์
ของกาไรหลังหักเงินทุนสารองและการลงทุนต่างๆแล้ ว ตามที่ทราบเมื่อปลายปี 2558 เราได้ ปรั บโครงสร้ างบริ ษั ท เพื่อให้
สามารถตอบแทนผลกาไรให้ กับผู้ถือหุ้นได้ และจะพยายามดูแลผู้ถือหุ้นเรื่ องผลตอบแทนในทุกๆ ปี ”

นายธนสิทธิ์ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทของรอบ ระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปั นผล

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,549,927,247
22,950,000
6,129,844
2,579,007,091

98.87
0.89
0.24
100

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยและพิจารณา
กาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558
นายธนสิทธิ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้ พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิท ธิ ภาพในการ
ทางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ รวมทั ้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมอนุติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 ได้ แก่
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรื อ

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 เป็ นจานวนรวม 2,100,000 บาท (ทั ้งนี ้ค่า สอบบัญ ชีดังกล่า วยังไม่ร วม
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริ ง)
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ ค่าตรวจสอบที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด”
น.ส.ชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปี ที่แล้ วบริษัทต้ องจัดทางบการเงินรวมเนื่องจากเป็ นกลุ่มบริษัทซึ่งมี 3 บริ ษัท แต่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างให้ เหลือเพียงบริ ษัทเดียว จึงไม่มคี วามจาเป็ นต้ องจัดทา
งบการเงินรวม ส่วนของราคาค่าสอบบัญชีเป็ นราคามาตรฐานและบริ ษัทผู้สอบก็เป็ นบริ ษัทที่ทาง ก.ล.ต. รับรอง”
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ค่าใช้ จ่ายอื่นๆในค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดอะไรบ้ าง”
“ปกติจะเป็ นค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ดาเนินการต่างๆ ซึ่งจะไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็น ต์ของค่าสอบบัญชี”
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตั ้งนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรื อนางชลรส สันติอศั ว
ราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริ ษั ท สานัก งาน อีว าย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี รวมทั ้งสิ ้นเป็ นจานวนเงิน 2,100,000
บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญ ชีรั บอนุญ าตอื่น ของสานัก งานท าหน้ า ที่ตรวจสอบบัญ ชีแ ละแสดงความเห็น ต่องบ
การเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
2,551,608,447
98.93
ไม่เห็นด้ วย
21,428,100
0.83
งดออกเสียง
6,129,744
0.24
รวม
2,579,166,291
100
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ มขึ้ นจานวน 5 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ้น 159,200 หุ้น
รวมเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้ น 112 รายนับรวมเป็ นจานวนหุ้น 2,579,166,291 หุ้น
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ ก ลับเข้ า ดารงตาแหน่ง ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายชิตชัย

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ

3. นายอาทิตย์ ชุนหชัชราชัย

กรรมการ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี ้
6.1) นายธนสิทธิ์

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,249,054,547
0
5,939,744
2,254,994,291

99.74
0
0.26
100

6.2) นายชิตชัย

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,235,774,982
10,401,465
5,939,744
2,252,116,191

99.27
0.46
0.26
100

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

6.3) นายอาทิตย์

ชุณหชัชราชัย

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

กรรมการ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,541,396,982
31,829,565
5,939,744
2,579,116,291

98.54
1.23
0.23
100

พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559

นายธนสิทธิ์ ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสาหรับปี 2559 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

13,000 บาท

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,541,221,395
98.53
31,829,565
1.23
6,139,744
0.24
2,579,190,704
100
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ มขึ้ นจานวน 5 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ้น 24,413 หุ้น
รวมเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้ น 117 รายนับรวมเป็ นจานวนหุ้น 2,579,190,704 หุ้น

อื่นๆ(ถ้ ามี)

นางสาว สุภารัตน์ ดีศีลรักษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบนโยบายเรื่ องการเข้ าร่วมโครงการ Anti-corruption”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“เนื่องจากเราเป็ นธุรกิจค้ าปลีกและมีพนักงานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ ความสาคัญกับการทุจริ ตเป็ นอย่างมาก
เรามีนโยบายภายในซึ่งพนักงานจะทราบเป็ นอย่างดี และเรามีช่องทางที่จะให้ พนักงานหรื อบุคคลภายบอกสามารถแจ้ ง
ข้ อมูลและเบาะแสการทุจริ ตได้ โดยที่เป็ นความลับ และเรายังพิจารณาทีจ่ ะเข้ าร่ วมโครงการ Anti-corruption เพียงแต่อยู่
ระหว่างพิจารณาข้ อจากัดและความเหมาะสมกับธุรกิจ ”
นายบัญชา อินทรเทศ ได้ สอบถามดังนี ้
“แนะนาเรื่ อง 1.การปรับปรุงการแสดงข้ อมูลยอดขายตามประเภทสินค้ าและบริ การในที่ประชุมให้ แสดงรายละเอีย ดมาก
ขึ ้น 2.ให้ ปรับปรุงบริ การโฟโต้ บ๊ คุ เรื่ องความคมชัดของภาพ และการบริ การที่ล่าช้ า 3. เพิ่มบริ การเรื่ องการซ่อมหรื อบริ ก าร
ดูแลรักษากล้ อง “
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้

“ ขอบคุณสาหรับข้ อแนะนา 1. เรื่ องของการให้ ข้อมูลเราสามารถให้ ได้ ในบางส่วนเนื่องจากอาจจะทบเรื่ องการแข่งเพราะ
เราเป็ นเพียงบริ ษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรจะให้ ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ ้น 2. ขออภัย เรื่ องบริ ก ารโฟโต้ บ๊ ุคที่
ล่าช้ า เรากาลังพิจารณาปรับปรุงเครื่ องมือเพื่อให้ คณ
ุ ภาพการปริ น้ ที่ดีขึ ้นและเร็ วขึ ้น 3. ปั จจุบัน เรามีบริ ก ารซ่อมให้ ลูก ค้ า
เพื่อการบริ การ แต่ยงั ไม่ได้ เป็ นการทากาไร แต่จะรับไว้ พิจารณาเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป”
นายณิชชาต คาศิริตระกูล ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบทิศทางหรื อนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอย่างไรกับบริษัทมือถือที่ขายกล้ องด้ วย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“บริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดร้ านมือถือเมื่อปลายปี 2557 เพื่อเป็ นการทดลองตลาดภายใต้ แ บรนด์ BIG Mobile by BIG
Camera ปั จจุบน
ั มีอยู่ 25 สาขา ซึ่งมือถือมีรายได้ เพียง 4 เปอร์ เซ็นต์ข องรายได้ ซึ่งรายได้ แ ละก าไรไม่ได้ มีผลกระทบต่อ

รายได้ รวมของบริ ษัท ส่วนเรื่ องของทิศทางนั ้นยังไม่ชดั เจนหากมีอะไรที่แน่นอนแล้ วจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ที่ผ่านมาในอดีตมีผ้ คู ้ าหลายรายที่เข้ าสู่ตลาดกล้ องแต่เนื่องจากการขายกล้ องต้ องมีความชานาญเฉพาะท าให้
ผู้ค้าค่อยๆหายไป และปั จจุบนั ตลาดกล้ องยังมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะไม่ได้ ใหญ่พอให้ ผ้ คู ้ ารายใหม่เข้ าสู่ตลาดและเป็ นคู่แข่ งที่
สาคัญได้ ”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“ ขอสอบถามเรื่ องการตัดสินค้ าล้ าสมัย ”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ ในอดีตระยะเวลาในการขายกล้ องดิจิตอลในแต่ละรุ่นจะประมาณ 4-6 เดือน แต่ปัจจุบนั ระยะเวลาในการคงอยู่
ในตลาดจะยาวขึ ้นอยู่ที่ประมาน 1.5-2 ปี สาหรับนโยบายการตั ้งสารองสินค้ าล้ า สมัย ของบริ ษั ท อยู่ที่ 1-4 ปี แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วเราคอยดูแลสินค้ าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ ว่า ในปี ปี 2558 เราตั ้งสารองค่าเสื่อมสินค้ าล้ าสมัยเพียง 5
ล้ านบาทจากสินค้ ามูลค่ามากกว่า 1 พันล้ านบาท
ตลอดระยะเวลาที่ทาธุรกิจบริ ษัทไม่เคยขายสินค้ าราคาต่า กว่า ทุน และบริ ษั ท คู่ค้า จะคอยช่ว ยดูแ ลสิน ค้ า และ
ราคาอยู่ตลอด”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“มีความแตกต่างกับมือถืออย่างไร”

“เนื่องจากสินค้ าประเภทมือถือค่อนข้ างจะเคลื่อนไหวเร็ว เพราะฉะนั ้นเราต้ องดูและวางแผนการบริ หารสินค้าเป็ น
รายวัน จึงทาให้ โอกาสได้ รับความเสียหายจากการสินค้าล้ าสมัยน้ อยมาก”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบถึงวิธีการบริ หารสินค้ า ทั ้งกล้ องกับมือถือที่ทาให้ สนิ ค้ าล้าสมัยน้ อย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ส่วนของกล้ องบริ ษัทคู่ค้าจะมีการชดเชยราคาสินค้ าเมื่อมีการปรับราคาสินค้ า ลง ซึ่งแตกต่า งกับธุร กิ จมือถื อที่
บริ ษัทจะไม่ได้ รับการช่วยเหลือ”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“เคยมีกล้ องค้ างนานหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ขายสินค้ าเฉพาะที่ตามกระแสเท่านั ้น เพราะฉะนั ้นเราจึงขายสินค้ าได้ ทกุ รุ่น ”
นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบว่าตลาดกล้ อง DSLR ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“มีขนาดเล็กลงแต่ยงั คงมีกลุ่มผู้ใช้ อยู่ ซึ่งบริ ษัทก็ยงั เห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ ขึ ้นอยู่กับข้ อตกลงทางการค้ า ”
นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบยอดขายที่คาดไว้ ในปี นี ้ และสัดส่วนยอดขายของสินค้ าแต่ละประเภทรวมถึง gross margin”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปี ก่อนตั ้งไว้ ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์ และเราสามารถทาได้ ถึง 38 เปอร์ เซ็ น ต์ฯ ซึ่งปี นี ้เรายังคงคาดไว้ ที่ 10 เปอร์ เซ็น ต์
เหมือนเดิมและมัน่ ใจว่าจะทาได้

ในปี ที่แ ล้ ว สัดสวนกล้ อง Mirrorless อยู่ที่ประมาน 30 เปอร์ เ ซ็น ต์ ซึ่งในปี นี ้คาดว่า จะอยู่ที่ 50 เปอร์ เซ็น ต์
เนื่องจากในปี นี ้จะมีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ ้น รวมถึ งแบรนด์ต่า งๆก็ ให้ ความสาคัญ กับกลุ่มนี ้มากขึ ้น ส่ว นกล้ อง
Compact ยังคงอยู่เพียงแต่มีสดั ส่วนที่น้อยลง Mirrorless จะมีสดั ส่วนกาไรสูงสุด DSLR จะมีกาไรค่อนข้ างต่า”

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จึงกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 14.30 น.
ผู้ดาเนินรายการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่ วมประชุม

อนึ่งหลังการปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 120 ราย นับเป็ นจานวน
หุ้น 2,579,223,704 หุ้น

จึงเรี ยนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ )
ประธานกรรมการ

( นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์ )
ผู้บนั ทึกการประชุม

