
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม  ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  ท่ีอยู ่

28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

3) นางสาวปริศรา   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการและเลขานกุารบริษัท 

4) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3) นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายปรีชา  อรุณนารา   

2) นายธนัระวีร์  ภทัรวินิจ  

3) นางสาวกลุภทัรา   โอภาสพิพฒัน์ 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

 

นางสาวนิวรรณ  เตือนใจยา  (“ผู้ดําเนินการประชุม”)  ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                 0.10 บาท 
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  การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 86 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  139  ราย รวมเป็น  

225  ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2047 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   

ครบเป็นองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   

       1. กรณีปกติ   ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน          

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 

ถึงวาระท่ี 6 

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 8 

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สาํหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน

ไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผยไมใ่ช่การลงมติแบบลบัแตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

  กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะให้กรรมการ และกําหนดให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ดงักลา่วของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ  

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย            

ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

สาํหรับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย 

ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 
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3. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ในการนับคะแนนเสียงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส  บริษัทจึงขออาสาสมัครผู้ แทนผู้ ถือหุ้ น          

ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง   

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความ

เหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบ

ก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสู่การประชุม  ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2561 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมี

รายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560  

ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถาม

เพ่ิมเติมจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย 2,725,191,631  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  

งดออกเสยีง 1,200  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 14 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 733,215 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 239 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,725,192,831 หุน้ 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  นายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์   ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  เป็นผู้ ชีแ้จงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
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ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษัทอย่างสิน้เชิงจากอดีตท่ี

เป็นเพียงผู้ จําหนา่ยกล้องดิจิตลัชัน้นํา  โดยแบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 3 กลุม่อย่างชดัเจน  ได้แก่ (1) กลุม่ธุรกิจกล้องดิจิตอล  

(2) กลุม่ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  และ (3) กลุ่มธุรกิจบริการภาพพิมพ์และบริการอ่ืนๆ  ทัง้นี ้ บริษัทฯไม่ได้ยึดติดเพียง

อปุกรณ์การถ่ายภาพแตไ่ด้เพ่ิมผลิตภณัฑ์อ่ืนรวมถึงการเก็บภาพในรูปแบบการพิมพ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภค  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีก่อนเราได้เพ่ิมกลุม่ผลิตภณัฑ์ค่อนข้างมากในทกุๆ กลุม่สนิค้า  โดยเฉพาะกลุม่กล้องดิจิตลั  

พยายามเติมเต็มความต้องการต่างๆท่ีหลากหลายตาม lifestyle ท่ีแตกย่อยออกไป  เช่น การถ่ายภาพมมุสงูจาก Drone 

และ Action camera  ซึง่ในช่วงปลายปีมกีระแสตอบรับคอ่นข้างดีจากผู้บริโภค  จึงมีการจําหนา่ยเพ่ิมมากขึน้  ทําให้ในปีนี ้

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสนิค้าได้งา่ยขึน้  โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นเร่ืองการบนัทกึวีดีโอมากขึน้  มีการเพ่ิมอปุกรณ์เสริมและ

อปุกรณ์รับภาพให้ครบครันท่ีสดุในตลาด  รวมถึงอปุกรณ์ output ต่างๆ  นอกจากเป็นดิจิตลัแล้ว  output ท่ีเป็นลกัษณะ

ของงานพิมพ์ก็มีการกลบัมาบริโภคมากขึน้  จะเห็นได้ชดัเจนจากการจําหน่ายกล้องฟิล์มโพราลอยด์ทัว่โลกประมาณ 6-7 

ล้านเคร่ืองในปีท่ีผ่านมา  เมื่อปลายปีจะเห็นได้ว่ามีการจดัแสดงตวัอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ท่ีร้าน BIG Camera ทกุสาขา  

ลกูค้าสามารถสัง่ผลิตสนิค้า เช่น หนงัสือภาพ (Photobook) หรือภาพพิมพ์บนผืนผ้าใบ (Canvas) จากหน้าร้านและทาง 

Online ได้เลย  ในปีนีเ้องเรายงัคงมีการวาง Line up สนิค้าจากปีท่ีผา่นมาตอ่เน่ืองถึงปัจจบุนัเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ท่ีหลากหลายของลกูค้า  ทําให้เช่ือวา่จะสง่ผลให้ผลประกอบการในปีนีด้ีขึน้ 

การขยายช่องทางจดัจําหน่าย  ในปี 2560  บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจากกว่า 

250 สาขาเป็นกวา่ 270 สาขาทัว่ประเทศ  แบง่เป็น 

Big Camera Shop  จํานวน 215 สาขา  (ลดลง 2 สาขา) 

Big Camera Galleria  จํานวน 6 สาขา  (เพ่ิมขึน้ 1 สาขา) 

Big Mobile Shop  จํานวน 42 สาขา (เพ่ิมขึน้ 16 สาขา) 

AIS Shop by Partner  เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 2 สาขา 

Wonder Photo Shop  เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 6 สาขา 

ทัง้นี ้ ท่ีผ่านมารายได้ในกลุ่มธุรกิจกล้องดิจิตลัซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มาจากการเพ่ิมยอดขายต่อสาขา (Same-

Store Sales) ให้สงูขึน้จากการพฒันา Line up สนิค้าตา่งๆ จึงเป็นท่ีมาของการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  

แม้กระทัง่ในปีนีเ้องยงัคงจํากดัการขยายสาขา  บริหารจดัการการเปิดและปิดให้บริการสาขาอยา่งตอ่เน่ือง  โดยยงัคงมีการ

เปิดสาขาเพ่ิมในห้างบางประเภท  เช่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิน้ปีนีย้งัคงไม่แตกต่าง

จากปีท่ีผา่นมามากนกัแตเ่น้นการเพ่ิมยอดขายตอ่สาขามากขึน้ 
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โครงสร้างรายได้  แบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจกล้องดิจิตลัซึ่งเป็นรายได้หลกั  (2) ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (3) ธุรกิจ

บริการภาพพิมพ์  ซึ่งธุรกิจบริการภาพพิมพ์เป็นธุรกิจท่ีมีกําไรค่อนข้างสงูอนัจะมีผลต่อกําไรในภาพรวมของบริษัทใน

อนาคต 

สาํหรับผลประกอบการปี 2560  บริษัทฯมีรายได้รวม 6,043 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8 สว่นใหญ่เป็น

รายได้จากธุรกิจกลุม่กล้องดิจิตลั  โดยมกํีาไรสทุธิจํานวน 774 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6 จากปีท่ีผา่นมา 

สภาวะตลาดกล้องดิจิตลั  ไตรมาส 1 มีอตัราการเติบโตคอ่นข้างดี  แตป่ระมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาด

ค้าปลกีคอ่นข้างซบเซา  กําลงัซือ้ของผู้บริโภคหายไป  โดยเฉพาะในธุรกิจกล้องดิจิตลัเองนัน้อิงกบัการท่องเท่ียวเป็นหลกั  

ซึ่งหากปีไหนมีการสง่เสริมการท่องเท่ียวท่ีดีก็จะสง่ผลดีต่อธุรกิจกล้องดิจิตลัด้วย  สาเหตท่ีุกําไรไม่เป็นไปตามเป้าในปีท่ี

ผา่นมา  สว่นหนึง่มาจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภคหายไป  ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ ออกสนิค้ารุ่นใหม่ใน Segment ระดบับน  

แต่ไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลมุถึงผู้บริโภคระดบัเร่ิมต้น  ทําให้กระทบถึงสินค้าใน Segment ระดบักลางถึงเร่ิมต้น อีกทัง้

ไมไ่ด้มีการกระตุ้นการทอ่งเท่ียวมากนกั  ทําให้การจบัจ่ายน้อยลงตามกําลงัซือ้  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯเช่ือมัน่ว่ากระแสการ

ทอ่งเท่ียวในปีนีจ้ะดีขึน้และจะสามารถดงึกําลงัซือ้จากผู้บริโภคกลบัมา สง่ผลดีโดยรวมตอ่ยอดขายของธุรกิจของบริษัทฯ 

1. นายสมเจน สขุศรีพานิชย์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1)   ในปีท่ีแล้วบริษัทได้ตัง้เป้าขยายสาขา Big Mobile ให้มีถึง 50 สาขา  แต่ ณ สิน้ปี 2560 มีเพียง 42 สาขา

เป็นเพราะสาเหตใุดจึงไมเ่ป็นไปตามเปา้ท่ีวางไว้  และยอดขายท่ีไมเ่ป็นไปตามเปา้เพราะเหตใุด 

(2)   สิง่ใดจะเป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่การจบัจ่ายในปีนีจ้ะดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

(3)   โปรดชีแ้จงกําไรขัน้ต้น (GP) ของแตล่ะปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561   

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1)   สาเหตสุว่นหนึง่เกิดจากการท่ีศนูย์การค้ามีการเลือ่นกําหนดการเปิดให้บริการสง่ผลให้บริษัทต้องเลื่อนการ

เปิดสาขา Big Mobile ตามแผนของศูนย์การค้านัน้ๆ  อีกทัง้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปิดให้บริการ        

Big Mobile บางสาขา  ซึ่งในปีนีบ้ริษัทยงัคงดําเนินการตามแผนเปิดให้บริการสาขา Big Mobile อย่างต่อเน่ือง

ไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม  สว่นของยอดขายยงัคงมี same store sale growth เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาน 30 % และ

ยอดขายบางสว่นเกิดจากสาขาท่ีเปิดเพ่ิมขึน้ด้วย 

(2)   เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมีความเช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียว  โดยในปีท่ีผ่านมายอดการท่องเท่ียวมีค่อนข้าง

น้อย  แตจ่ากไตรมาส 4 ของปีท่ีผา่นมามียอดการจบัจ่ายเพ่ิมขึน้ประกอบกบัการออกผลติภณัฑ์ (Line up) ในปีนี ้

มีกล้องรุ่นใหมซ่ึง่เป็นสนิค้า Exclusive เฉพาะของบริษัท  จึงคาดวา่จะสง่ผลให้มีการเติบโตท่ีดีขึน้ 

(3)   กําไรขัน้ต้น (GP) ในกลุม่ธุรกิจกล้องนัน้อาจจะไม่คงท่ี (swing) โดยขึน้ลงอยู่ท่ี 1-2 % ขึน้อยู่กบัการแข่งขนั

และตวัสนิค้าท่ีอยูใ่นกลุม่ Hi-end  ซึง่การออกผลติภณัฑ์ใหม ่(Line up) ในปีนีจ้ะทําให้ GP เพ่ิมขึน้มาได้ 
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2. นายเดชา สนุทรารชนุ  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

เน่ืองจากมีสนิค้าใหม ่สว่นของสนิค้าเก่ามีปัญหาเร่ืองสนิค้าล้าสมยัหรือไม ่

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เน่ืองจากทางผู้ ผลิตไม่สามารถส่งสินค้าได้ทนั บริษัทจึงต้อง forecast สินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน       

ทําให้สต๊อกสนิค้าคอ่นข้างเยอะในช่วงปีก่อน ซึ่งมลูค่าสต๊อกสินค้าท่ีสงูนัน้เกิดจากราคาเฉลี่ยสินค้าท่ีสงูขึน้ด้วย      

ซึง่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การกระแสเงินสดและหนีส้นิของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

3.  นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1)  จากการท่ี Big Mobile มีการเติบโต 30%  จึงขอสอบถามอตัราการเติบโตของ Big Camera  

(2)  งาน Big Camera Festival 2018 ท่ีผา่นมามยีอดขายเป็นอยา่งไร 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1)  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเน้นการเติบโตจากการเพ่ิมยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็นหลกั         

ซึ่งตัง้แต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั  บริษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลําดบั  

แสดงให้เห็นได้วา่การเพ่ิมยอดขายจากการเปิดสาขาใหมไ่มใ่ช่กลยทุธ์หลกัของบริษัท  แตเ่ป็นการออกผลติภณัฑ์ 

(Line up) และทําให้ราคาเฉลีย่ของสนิค้าในตลาดสงูขึน้ 

(2)  งาน Big Camera Festival 2018  มีผลตอบรับจากลกูค้าค่อนข้างดี  ซึ่งในการจดังานอีเว้นท์แต่ละครัง้จะ

ขายดีอยูแ่ล้ว  อยา่งไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายจากการจดังานอีเว้นท์แต่เน้นการขายทาง

หน้าร้านมากกวา่ 

4. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ (ผู้ ถือหุ้น)  ได้สอบถามดงันี ้

Big Mobile มีกลยทุธ์จะรวมกบั Big Camera หรือไม ่และมีเปา้หมายการเติบโตในระดบัไหน 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 ปัจจบุนั Big Mobile และ Big Camera ยงัคงแยกกนัอยา่งชดัเจน  เน่ืองจากแต่ละกลุม่ธุรกิจมีจุดยืน (Position) 

ท่ีแตกต่างกัน  อาจมีสินค้าบางสว่นท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้  เช่น  ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ท่ีสามารถนําเข้ามาให้บริการ

ภายในร้าน Big Camera  โดยดจูากความสอดคล้องของกลุม่ลกูค้า  ซึง่บริษัทคาดวา่รายได้ในปีนีจ้ะเติบโตขึน้ร้อยละ 10-

15  โดยเน้นท่ีการเพ่ิมผลติภณัฑ์ในกลุม่กล้องดิจิตลัมากกวา่การเพ่ิมจํานวนสาขา   

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

6 

 



 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  ได้ชีแ้จ้งผลการดําเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชี  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีและได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

1. นายวสนัต์  พงษ์พทุธมนต์  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้คอ่นข้างสงู  เป็นเพราะสาเหตใุด 

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายนัน้  สว่นท่ีเพ่ิมขึน้หลกัๆจะเป็นเร่ืองคา่เช่าพืน้ท่ีซึ่งโดยปกติจะมีการปรับขึน้ทกุปี

ในอตัราร้อยละ 5  และการเปิดสาขาใหม่เพ่ิม  20 สาขา  รวมถึงรายการสง่เสริมการขายต่างๆซึ่งจะได้รับการ

ชดเชย (Compensate) กลบัมาในรูปของรายได้อ่ืน  สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้เพ่ิมขึน้อยู่ท่ีร้อยละ 10  

สว่นหนึง่เป็นเร่ืองของพนกังานท่ีมีการปรับโครงสร้างและการเพ่ิมผลตอบแทนรายปี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก  ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชี สําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 17 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 1,191,517 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 256 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,726,384,348 หุน้ 

 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่   

31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงนิปันผล  

 ผู้ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล  ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ปรากฎตามหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน  777,783,665 บาท  โดยในปี 2561 บริษัทฯ 

วางแผนท่ีจะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 340 ล้านบาท 

ดงันัน้  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 458,754,244 บาท หรือประมาณร้อยละ 58.98 ของกําไรสทุธิ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน   

ผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีก  เน่ืองจากบริษัทฯได้จัดสรรไว้

ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผู้ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561  กําหนดค่าสอบบญัชี  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  

คณุสมบตัิ  ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงินของบริษัทในปีท่ีผ่านมา  รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีประจําปี 2561  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2561

ได้แก่ 

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 
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คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจํานวน 700,000 บาท (ทัง้นี ้       

ค่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมี  ท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น 

คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)   

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  หรือ 

นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึง่ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 

2561 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3,200,000 บาท  (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถึงคา่บริการอ่ืนท่ีเรียก

เก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชุม  รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า       

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3  ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.  นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั    กรรมการ 

 2.  ดร.สวุิทย์   ธนียวนั     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางหฤทยั สขุยิ่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการสรรหากรรมการ  บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ี

เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคุณสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผา่นมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอยา่งดีและ

มีประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ

การดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั  ซึง่ดํารง

ตําแหนง่กรรมการมาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปีตอ่เน่ืองกนั  ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  ซึ่งดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน ต่อเน่ืองกัน  และ        

นางหฤทยั  สขุยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 

เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่จีึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั   กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

6.2)   ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   2,726,364,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 
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6.3)  นางหฤทยั  สขุยิ่ง  กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   2,726,364,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่    7         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561          

ผู้ ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561                 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561  ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดย

พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุยอ่ยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชดุยอ่ยรวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา 500,000 บาท  โดยคง

อตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 10 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 257 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,726,384,358 หุน้ 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 

 สืบเน่ืองจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557  เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

โดยประกาศเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557  ได้กําหนดให้การประชุมท่ีกฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะ

ดําเนินการตามวิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้ว  จะจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ดงันัน้  เพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และเพ่ือรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกบักฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขออนมุตัิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ข้อ 29  โดยเพ่ิมเติมเร่ืองการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดงันี ้

 ข้อ 29.   คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้สํานกังาน

ใหญ่ของบริษัท หรือตามทีค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 

       การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได้โดย

ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์  

และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมดงักล่าวรวมทัง้ที่จะมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมใดๆต่อไป 

       ใหบ้ริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม 

เบีย้เลีย้ง โบนสั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆตามความจําเป็นและสมควรตามมติของทีป่ระชมุผูถื้อหุน้” 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 4 ข้อ 29 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 
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วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้อ 35 

สบืเน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   

ดงันัน้  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือขออนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 5 ข้อ 35  เพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อกฎหมายท่ีแก้ไขใหม ่ โดยมีรายละเอียดท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดงันี ้

“ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 (สี)่ เดือน  นบัแต่

วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  หรือ ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึง

มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดอาจร้องขอเป็นหนงัสือให้

คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอใหเ้รียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 (สีสิ่บห้า) 

วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

     ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผูถื้อหุ้นทัง้หลาย

ซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆรวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สีสิ่บห้า) 

วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการ

เรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด  

จํานวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กําหนดไว้ในข้อ 37  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนั

รบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท” 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 5 ข้อ 35 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 
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วาระที่ 9 อื่นๆ  

สาํหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนัน้  บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและแนวปฏิบตัิ  อีกทัง้บริษัทยงัมี

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการตอ่ต้านการทจุริต  เพ่ือการบริหารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ

คํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

ไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมและไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้

สละเวลาเข้าร่วมประชมุ  จากนัน้จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ปิดประชุมเวลา 15.39 น. 

 อนึ่งหลงัการปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 258 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 

3,528,878,800 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.2594 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท                                                                              

 
 

 
 
                                                                            -ชาญ เธียรกาญจนวงศ์- 
              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ) 

          ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                
  

 
        -ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์- 

         ( นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ) 
           เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ 
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