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ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

(“บริษัท”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   352,887,880 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว   352,887,880 บาท 

 แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน             3,528,878,800  หุ้น 

 มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ                0.10 บาท 
 

 การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 70 ราย และด้วยการมอบฉันทะจ านวน  50  ราย รวมเป็น  
120  ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 2,579,223 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.09 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 2 ราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกับการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดงันีก้รณีปกติ ให้
ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ใช้ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 

 กรณีที่กฎหมาย ก าหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้

ส าหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7  

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่

เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และ

ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่

การลงมติแบบลบัแต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 กรณีการลงคะแนนในวาระที 6  พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นที่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือ มอบฉันทะให้กรรมการ และก าหนดให้ผู้ รับ มอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์

ดงักล่าวของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ และในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้ม่มีกรรมการท่านใดได้รับมอบฉันทะ 

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น ทัง้หมดที่ลงคะแนนเสียงเห็น

ด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 



 

 

 

1. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง

บตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

2. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

3. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นีเ้พื่อความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใสบริษัทจึงขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วม

เป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง  

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆตามความ

เหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ต้องการซกัถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสู่การประชมุผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี  ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2559 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้ นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ 

กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

วาระที่  1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2558 

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  ประชุมเมื่อ

วนัที่ 22 ตลุาคม 2558 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อสกัถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผู้

ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลง 
 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้ อ ย ล ะขอ ง ผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,566,241,643 99.77 
ไม่เห็นด้วย 800 0 
งดออกเสียง 5,939,344 0.23 

รวม 2,572,181,787 100 

 



 

 

 
หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 22 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 57,677,973 หุ้น 
 รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน  94 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุ้น  2,572,181,787 หุ้น 
 
วาระที่     2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2558 

 นายธนสิทธ์ิ ได้ชีแ้จงผลด าเนินการของบริษัทประจ าปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวม 

4,767 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึ่งบริษัทมีผลก าไรเติบโตขึน้ทุกปี และปี 2558 เป็นปีที่มีผลก าไร

สงูสดุ ปรกติแล้วธุรกิจกล้องจะดีในช่วงไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ของบริษัทเร่ิมคงที่และดีมากในช่วงไตร

มาส 4 เพราะเนื่องธุรกิจมือถือเป็นปัจจยัสนบัสนนุตลาดกล้องเติบโตมากขึน้ จะเห็นได้ว่าต้นปี 2558 ตลาดกล้องโดยรวม

ติดลบ แต่จากปัจจยัหลายๆ อย่างท าให้ในช่วงกลางปีเร่ิมปรับตวัดีขึน้ และเนื่องจากบริษัทมีสดัส่วนแบ่งตลาดสงูสดุท าให้

รายได้บริษัทเติบโตสงูไปด้วย  

 โครงสร้างรายได้บริษัทปัจจบุนัได้แก่ กล้อง Compact, กล้อง Mirrorless และกล้อง DSLR ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรา

พยายามผลกัดนัสินค้ากลุ่ม Mirrorless จากเดิมปี 2557 อยู่ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 อยู่ที่ 31  เปอร์เซ็นต์และในปี 

2559 นีค้าดว่าสดัส่วนจะอยู่ที่ 50  เปอร์เซ็นต์ 

 ปี 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตัง้แต่ไตรมาส 1 บริษัทมีการปรับโครงสร้าง

ก าไรที่เพิ่มสงูขึน้ท าให้รายได้เพิ่มสงูขึน้ และบริษัทมีการเปิดสาขาเพิ่มขึน้และปิดในบางสาขาลงซึ่งภาพรวมสาขายงัคงเดิม 

220 สาขา และยงัจดังานอีเว้นท์ และกิจกรรมให้กับลกูค้า  

 บริษัทได้เน้นขยายตลาดการภาพพิมพ์เนื่องด้วยเทรนการพิมพ์ภาพเร่ิมกลบัมา เพียงแต่กลบัมาในรูปแบบใหม่ๆ

เราจึงผลกัดนับริการโฟโต้บุ๊ค และเพิ่มบริการพิมพ์ภาพส าหรับมือถือในปีที่แล้วด้วยเคร่ืองปริน้ภาพ QPS เข้าสู่ตลาดและ

ในปี 2559 เราจะให้บริการปริน้ภาพลงบนสิ่งของที่สามารถท าเป็นของฝาก หรือของขวัญได้ ซึ่งในอนาคตเราจะเป็นผู้

ให้บริการด้านการถ่ายภาพที่ครบวงจร” 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “จากความส าเร็จในปัจจบุนัผมยงัคงมีความเป็นห่วงว่าบริษัทจะเติบโตได้อีกหรือไม่ ตลาดจะอ่ิมตวัไหม บริษัทมี

นโยบายในอนาคตอย่างไร” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

“ที่ผ่านมาบริษัทได้ผ่านวกิฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้องมาได้ดงันัน้เราเชื่อว่าเราจะสามารถ

ปรับตวัได้และผลกัดนัตลาดได้ และตลาดยงัสามารถไปต่อได้อีกเนื่องจากตลาดกล้องไม่ได้เป็นกระแสฉาบฉวยต้องใช้

ระยะเวลาหลายปีที่จะค่อยเติบโต และเราพยายามที่จะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการถ่ายภาพด้วย” 



 

 

 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

“แนะน าให้มีบริการกล้องเก่าแลกกล้องใหม่” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ขอบคณุส าหรับค าแนะน า ทางบริษัทก าลงัพิจารณาเร่ืองสินค้ามือสองอยู่เช่นกันเพื่อจบักลุ่มลกูค้าเดิม แต่ติด

เง่ือนไขเร่ืองการประเมินราคาสนิค้าและการตรวจสอบ เราก าลงัพิจารณาอยู่ครับ” 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

  “Total maket size ของกล้องสงูขึน้จากที่ให้ข้อมลูเมื่อไตรมาส 3 ปีก่อนหรือไม่ และส่วนแบ่งตลาดไตรมาส 1 

ของปีนีจ้ะเป็นอย่างไร รวมถึงแผนที่จะคงยอดขายของไตรมาส 4 ของปีนีใ้ห้เท่ากับปีก่อน” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “Total market size ยงัไม่ได้รับการอพัเดทข้อมลูเพิ่มเติมดงัดงัยงัคงประมาณเดิมอยู่ แต่เราเชื่อว่าจะมีการ

ปรับตวัเลขใหมใ่น 3-4 เดือนข้างหน้าเนื่องจากเรามีการเติบโตค่อนข้างเยอะ สว่นแบ่งตลาดปีที่แล้วอยู่ที่ 55 เปอร์เซ็นต์ 

และคาดวา่ปีนีจ้ะอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปีก็เป็นไปตามที่ตัง้เป้าเอาไว้  

 ส่วนแผนของไตรมาส 3-4 ของปีนีเ้ราไม่กังวลเนื่องจากในไตรมาส 4 ที่ผา่นมาตลาดมกีารปรับตวัดีขึน้เร่ือยๆ 

จนถึงปัจจบุนั และไตรมาสแรกยงัคงเป็นโมเดลสินค้าเดิม ซึ่งในช่วงกลางปีจะเร่ิมมีสินค้าโมเดลใหม่ๆ  เราจึงไม่มีความ

กังวลตลาดในคร่ึงปีหลงั” 

 

มติที่ประชุม      เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง 

 

วาระที่     3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับปี 

 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 

 สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธ์ิ ได้ชีแ้จ้งผลการด าเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  



 

 

  

ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม     ที่ประชมุมีมติอนมุติังบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส าหรับปี        

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 
หมายเหต ุในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 13 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 6,825,304 หุ้น 
 รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 107 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 2,579,007,091 หุ้น 
 

วาระที่     4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ   

 ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล  

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไร

สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก

มา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทนุจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ภายหลังจาก

การหกัทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว  

และผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จ านวน  

586,202,648 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัสรรส ารองตามกฎหมาย ในปี 2558 จ านวนร้อยละสิบ ของทุน

จดทะเบียน คิดเป็นเงิน 35,288,788 บาท ท าให้ก าไรสทุธิประจ าปี 2558 หลงัหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมาและทุน

ส ารองตามกฎหมายคงเหลือจ านวน 502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯมีงบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึง

การลงทนุเพื่อการขยายธุรกิจจ านวนรวมทัง้สิน้ 289 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมี

จ านวน 3,528,878,800 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 211,732,728 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของ

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,573,067,247 99.77 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 5,939,844 0.23 
รวม 2,579,007,091 100 



 

 

 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

“เงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเทา่ไหร่ของเงินก าไร และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหรือไม่” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

“ปี 2558 การปันผลอยู่ที่ประมาน 36 เปอร์เซ็นต์ของก าไร ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ของก าไรหลงัหกัเงินทนุส ารองและการลงทนุต่างๆแล้ว ตามที่ทราบเมื่อปลายปี 2558 เราได้ปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้

สามารถตอบแทนผลก าไรให้กับผู้ ถือหุ้นได้ และจะพยายามดแูลผู้ ถือหุ้นเร่ืองผลตอบแทนในทกุๆ ปี” 

 

นายธนสิทธ์ิได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ที่ประชมุมีมติอนมุติัจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลา 

 บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล 

 

วาระที่     5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณา  

 ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

 นายธนสิทธ์ิ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการ

ท างาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราค่าสอบบญัชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้

ที่ประชมุอนติุแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 ได้แก่ 

1. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,549,927,247 98.87 
ไม่เห็นด้วย 22,950,000 0.89 

งดออกเสียง 6,129,844 0.24 
รวม 2,579,007,091 100 



 

 

 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4523  

 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวม 2,100,000 บาท (ทัง้นีค่้าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง)  

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “ ค่าตรวจสอบที่ลดลงเกิดจากสาเหตใุด” 

น.ส.ชติุมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ปีที่แล้วบริษัทต้องจดัท างบการเงินรวมเนื่องจากเป็นกลุ่มบริษัทซึ่งมี 3 บริษัท แต่จากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2558 ได้มีมติอนมุติัให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหลือเพียงบริษัทเดียว จึงไม่มคีวามจ าเป็นต้องจดัท า

งบการเงินรวม สว่นของราคาค่าสอบบญัชีเป็นราคามาตรฐานและบริษัทผู้สอบก็เป็นบริษัทที่ทาง ก.ล.ต. รับรอง” 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในค่าสอบบญัชีมีรายละเอียดอะไรบ้าง” 

 “ปกติจะเป็นค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ด าเนินการต่างๆ ซึ่งจะไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าสอบบญัชี” 

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม     ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3930 

หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรือนางชลรส สนัติอศัว

ราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบ

บญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 2,100,000 

บาท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

 

 

 



 

 

 

หมายเหต ุในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 159,200 หุ้น 
 รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 112 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 2,579,166,291 หุ้น 
 

วาระที่     6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ที่ประชมุแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ซึ่งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดงัต่อไปนี ้

1.   นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  2.   นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  3.   นายอาทิตย์  ชนุหชชัราชยั  กรรมการ 
 
 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม      ที่ประชมุมีมติอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดงันี  ้

6.1) นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

 

 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,551,608,447 98.93 
ไม่เห็นด้วย 21,428,100 0.83 

งดออกเสียง 6,129,744 0.24 
รวม 2,579,166,291 100 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,249,054,547 99.74 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 5,939,744 0.26 
รวม 2,254,994,291 100 



 

 

 

6.2) นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

 

6.3) นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั   กรรมการ 

 

วาระที่     7              พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559          

นายธนสิทธ์ิ ได้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าเบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2559  ดงันี ้

 ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500  บาท 

 กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชมุ 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,235,774,982 99.27 
ไม่เห็นด้วย 10,401,465 0.46 
งดออกเสียง 5,939,744 0.26 

รวม 2,252,116,191 100 

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,541,396,982 98.54 
ไม่เห็นด้วย 31,829,565 1.23 
งดออกเสียง 5,939,744 0.23 

รวม 2,579,116,291 100 



 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชมุมีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุ้น 24,413 หุ้น 
  รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 117 รายนบัรวมเป็นจ านวนหุ้น  2,579,190,704 หุ้น 

 

วาระที่  8  อื่นๆ(ถ้ามี)  

นางสาว สภุารัตน์ ดีศีลรักษ์ ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามดงันี  ้

“อยากทราบนโยบายเร่ืองการเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

“เนื่องจากเราเป็นธุรกิจค้าปลีกและมีพนกังานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ความส าคญักบัการทจุริตเป็นอย่างมาก 

เรามีนโยบายภายในซึ่งพนกังานจะทราบเป็นอย่างดี และเรามีช่องทางที่จะให้พนกังานหรือบุคคลภายบอกสามารถแจ้ง

ข้อมลูและเบาะแสการทจุริตได้โดยที่เป็นความลบั และเรายงัพิจารณาทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption เพียงแต่อยู่

ระหว่างพิจารณาข้อจ ากัดและความเหมาะสมกับธุรกิจ” 

นายบญัชา อินทรเทศ ได้สอบถามดงันี ้

 “แนะน าเร่ือง 1.การปรับปรุงการแสดงข้อมลูยอดขายตามประเภทสินค้าและบริการในที่ประชมุให้แสดงรายละเอียดมาก

ขึน้  2.ให้ปรับปรุงบริการโฟโต้บุ๊คเร่ืองความคมชดัของภาพ และการบริการที่ล่าช้า 3. เพิ่มบริการเร่ืองการซ่อมหรือบริการ

ดแูลรักษากล้อง “ 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 

  

 
มติที่ลง 

 

จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,541,221,395 98.53 

ไม่เห็นด้วย 31,829,565 1.23 
งดออกเสียง 6,139,744 0.24 
รวม 2,579,190,704 100 



 

 

 

“ ขอบคณุส าหรับข้อแนะน า  1. เร่ืองของการให้ข้อมลูเราสามารถให้ได้ในบางส่วนเนื่องจากอาจจะทบเร่ืองการแข่งเพราะ

เราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรจะให้ข้อมลูที่ละเอียดมากขึน้  2. ขออภัยเร่ืองบริการโฟโต้บุ๊ คที่

ล่าช้า เราก าลงัพิจารณาปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อให้คณุภาพการปริน้ที่ดีขึน้และเร็วขึน้ 3. ปัจจบุันเรามีบริการซ่อมให้ลูกค้า

เพื่อการบริการ แต่ยงัไม่ได้เป็นการท าก าไร แต่จะรับไว้พิจารณาเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป” 

นายณิชชาต ค าศิริตระกูล ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบทิศทางหรือนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอยา่งไรกับบริษัทมือถือที่ขายกล้องด้วย” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “บริษัทได้เร่ิมเปิดร้านมือถือเมื่อปลายปี 2557 เพื่อเป็นการทดลองตลาดภายใต้แบรนด์ BIG Mobile by BIG 

Camera ปัจจบุนัมีอยู่ 25 สาขา ซึ่งมือถือมีรายได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ซึ่งรายได้และก าไรไม่ได้มีผลกระทบต่อ

รายได้รวมของบริษัท ส่วนเร่ืองของทิศทางนัน้ยงัไม่ชดัเจนหากมีอะไรที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 ที่ผ่านมาในอดีตมีผู้ ค้าหลายรายที่เข้าสู่ตลาดกล้องแต่เนื่องจากการขายกล้องต้องมีความช านาญเฉพาะท าให้

ผู้ ค้าค่อยๆหายไป และปัจจบุนัตลาดกล้องยงัมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่พอให้ผู้ ค้ารายใหม่เข้าสู่ตลาดและเป็นคู่แข่ งที่

ส าคญัได้” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “ ขอสอบถามเร่ืองการตดัสินค้าล้าสมยั” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ ในอดีตระยะเวลาในการขายกล้องดิจิตอลในแต่ละรุ่นจะประมาณ 4-6 เดือน แต่ปัจจบุนัระยะเวลาในการคงอยู่

ในตลาดจะยาวขึน้อยู่ที่ประมาน 1.5-2 ปี ส าหรับนโยบายการตัง้ส ารองสินค้าล้าสมัยของบริษัทอยู่ที่ 1-4 ปี แต่ในความ

เป็นจริงแล้วเราคอยดแูลสินค้าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าในปี ปี 2558 เราตัง้ส ารองค่าเสื่อมสินค้าล้าสมยัเพียง 5 

ล้านบาทจากสินค้ามลูค่ามากกว่า 1 พนัล้านบาท  

 ตลอดระยะเวลาที่ท าธุรกิจบริษัทไม่เคยขายสินค้าราคาต ่ากว่าทุน และบริษัทคู่ค้าจะคอยช่วยดูแลสินค้าและ

ราคาอยู่ตลอด” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “มีความแตกต่างกับมือถืออยา่งไร” 



 

 

  

“เนื่องจากสนิค้าประเภทมือถือค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเร็ว เพราะฉะนัน้เราต้องดแูละวางแผนการบริหารสินค้าเป็น

รายวนั จึงท าให้โอกาสได้รับความเสียหายจากการสินค้าล้าสมยัน้อยมาก” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบถึงวิธีการบริหารสนิค้า ทัง้กล้องกับมือถือที่ท าให้สนิค้าล้าสมยัน้อย” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

“ส่วนของกล้องบริษัทคู่ค้าจะมีการชดเชยราคาสินค้าเมื่อมีการปรับราคาสินค้าลง ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจมือถือที่

บริษัทจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “เคยมีกล้องค้างนานหรือไม่” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “บริษัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไม่ขายสินค้าเฉพาะที่ตามกระแสเท่านัน้ เพราะฉะนัน้เราจึงขายสินค้าได้ทกุรุ่น” 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบวา่ตลาดกล้อง DSLR ในปัจจบุนัเป็นอย่างไร” 

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “มีขนาดเล็กลงแต่ยงัคงมีกลุ่มผู้ใช้อยู่ ซึ่งบริษัทก็ยงัเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ขึน้อยู่กับข้อตกลงทางการค้า” 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบยอดขายที่คาดไว้ในปีนี ้และสดัสว่นยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทรวมถึง gross margin”  

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ปีก่อนตัง้ไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และเราสามารถท าได้ถึง 38 เปอร์เซ็นต์ฯ ซึ่งปีนีเ้รายังคงคาดไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์

เหมือนเดิมและมัน่ใจว่าจะท าได้  

  

 



 

 

 

ในปีที่แล้วสัดสวนกล้อง Mirrorless อยู่ที่ประมาน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีนีค้าดว่าจะอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากในปีนีจ้ะมีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึน้ รวมถึงแบรนด์ต่างๆก็ให้ความส าคัญกับกลุ่มนีม้ากขึน้ ส่วนกล้อง 

Compact ยงัคงอยู่เพียงแต่มีสดัส่วนที่น้อยลง Mirrorless จะมีสดัส่วนก าไรสงูสดุ DSLR จะมีก าไรค่อนข้างต ่า”  

  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม นายธนสิทธ์ิจึงกล่าวปิดการประชมุเวลา 14.30 น. 

ผู้ด าเนินรายการได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่เข้าร่วมประชมุ  

 

 อน่ึงหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 120 ราย นับเป็นจ านวน

หุ้น 2,579,223,704 หุ้น 

 

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                      

              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ) 

          ประธานกรรมการ 

 

                                                                       

         ( นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ) 

        ผู้บนัทึกการประชมุ 

 

 


