รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สถานที่ ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์
ที่อยู่ 28 ถนนเจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์
2)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
3)
นายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ์
4)
นายชิตชัย
เธียรกาญจนวงศ์
5)
นายอาทิตย์
ชุณหชัชราชัย
6)
ดร. สุวิทย์
ธนียวัน
7)
นางหฤทัย
สุขยิ่ง
8)
ศ.ดร.ภูมิฐาน
รังคกูลนุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1)
นายปรี ชา อรุณนารา
2)
นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ผู้ดํา เนิน การประชุมได้ เรี ยนให้ ที่ป ระชุมทราบข้ อมูล ของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ป อเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
• บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
352,887,880 บาท
• ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
352,887,880 บาท
• แบ่งออกหุ้นสามัญจํานวน
3,528,878,800 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 48 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 246 ราย รวมเป็ น
294 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 2,946,948,623 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.51 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
1

ครบเป็ นองค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. กรณี ปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ า มีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3
ถึงวาระที่ 6
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
กรณีท่ ีกฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนน
ไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบ
เปิ ดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
•

ผู้ถือหุ้นทีท่ าํ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ และกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ
•

บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้ ุนทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียง สําหรับการพิจารณาเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใสบริ ษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน
ร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง
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5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆตามความ
้
เหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ก่อนเข้ าสู่การประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึ กษาของบริ ษัทที่เข้ าร่ วม
ประชุมในครัง้ นี ้
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2560 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และได้ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ประชุมเมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึง่ ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,946,973,927
0
0

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 11 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 25,304 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 305 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,946,973,927 หุน้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2559

นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจงผลดําเนินการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ว่า “ ภาพรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มี
ผลประกอบการเติบโตอย่างเห็นได้ ชดั มียอดขาย 5,663 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตจากปี 2558 ประมาณ 20% มีกําไรสุทธิ 846
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 459 ล้ านบาทในปี ที่ผ่านมา ตัวเลขอื่นๆทางการเงินมีการพัฒนาค่อนข้ างชัดเจน บริ ษัทฯ มีผล
ประกอบการที่ดีขึ ้นโดยหลักๆมาจาก 2 ส่วน คือ
3

1) กลยุทธ์ทางการขายและการตลาดของบริ ษัทฯ
2) ตลาดกล้ องดิจิตอลกลับมาเป็ นบวกในปี ที่ผา่ นมา
ในปี ที่ผา่ นมามีการขยายธุรกิจจากกล้ องดิจิตอลซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก เป็ นธุรกิจมือถือ (Mobile) และธุรกิจการพิมพ์ (Printing)
แต่ยงั คงเป็ นธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน โดยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
1) การขยายช่องทางจัดจําหน่าย

ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายกว่า 250 สาขาทัว่ ประเทศ

แบ่งเป็ น
Big Camera Shop จํานวน 222 สาขา (เพิ่มขึ ้น 9 สาขา)
Big Mobile Shop จํานวน 29 สาขา (เพิ่มขึ ้น 2 สาขา)
AIS Shop by Partner (Phase แรกมี 3 สาขา) เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 1 สาขา
Wonder Photo Shop (Phase แรกมี 5 สาขา) เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 2 สาขา
2) การจัดกิจกรรมทางการตลาด บริ ษัทฯ ใช้ เม็ดเงินในการทําการตลาดสูงที่สดุ ในตลาดกล้ อง ซึง่ ได้ รับการตอบรับ
จากผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี แบ่งเป็ น 4 กิจกรรมหลัก ได้ แก่
Big Camera Festival 2016 (ไตรมาสที่ 2)
Big Pro Days (ไตรมาสที่ 3)
Big Camera at Photo Fair 2016 (ไตรมาสที่ 4)
Big Camera Big Bonus 2016 (ไตรมาสที่ 4)
และยังมีกิจกรรมที่จดั กับกลุม่ ผู้บริ โภคโดยตรง ได้ แก่ กิจกรรมส่งเสริ มการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
Workshop ต่างๆ และ Social Media ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่ๆ
บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าตลาดกล้ องดิจิตอลยังดีอยู่ ถึงแม้ จะมีการแข่งขันสูงขึ ้น ด้ วยความที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําทางด้ าน
การตลาดและช่องทางจัดจําหน่าย ทําให้ ปีที่แล้ วบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่คอ่ นข้ างดี โดยในปี นี ้เชื่อว่าบริ ษัทฯจะยังคงมี
ผลประกอบการที่ดีในส่วนของตลาดกล้ อง สําหรับธุรกิจมือถือและธุรกิจการพิมพ์นนั ้ ปี นี ้จะเป็ นการพัฒนาฐานรากให้
แข็งแรงและเชื่อว่าปี หน้ าจะเห็นผลประกอบการที่ชดั เจนมากขึ ้น
1.

คุณพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณจันทิรา ลือสกุล) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “บริ ษัทฯ มีการพัฒนาช่องทาง Online อย่างไรบ้ าง”
(2) “มีการขายในประเทศเพื่อนบ้ านหรื อไม่”
(3) “ธุรกิจกล้ องมีความเสีย่ งที่ตรงไหน”
(4) “ธุรกิจกล้ องใช้ เงินลงทุนเยอะหรื อไม่”
(5) “มีการบริ หารสินค้ าคงคลัง (Inventory) อย่างไร”
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นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) “จํานวนคนที่เข้ ามาในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยงั มีไม่มาก จึงยังไม่เน้ นทางด้ านนี ้มากนัก แต่ปัจจุบนั
บริ ษัทฯ มีระบบ infrastructure ที่รองรับทางด้ าน online อยูแ่ ละพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนตามทิศทางแนวโน้ มของผู้บริ โภค
อยูแ่ ล้ ว”
(2) “บริ ษัทฯ ไม่ได้ ค้าส่งสินค้ าไปยังต่างประเทศและยังไม่ได้ เปิ ดสาขาที่ตา่ งประเทศ เนื่องจากผู้บริ โภคหลักของ
บริ ษัทยังเป็ น End-user การกระจายสินค้ ายังเน้ นตลาดในประเทศเป็ นหลัก ซึง่ โอกาสที่บริ ษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังตลาด
ต่างประเทศต้ องรอความพร้ อมหลายๆด้ าน”
(3) “ความเสี่ยงอยู่ที่พฤติกรรมของผู้บริ โภคซึ่งต้ องควบคุมความเสี่ยงอยู่ตลอด ซึ่งบริ ษัทฯเป็ นผู้สมั ผัสกับ
ผู้บริ โภคโดยตรง ฉะนันบริ
้ ษัทฯจะเห็นการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคอยูต่ ลอดเวลา”
(4) “การลงทุนจะเป็ นเรื่ องของการขยายสาขาเป็ นหลัก ใน 1 ปี บริ ษัทฯ จะขยายสาขาไม่เกิน 10 สาขา กลยุทธ์
ในการเติบโตของยอดจะเน้ นที่ Same-Store Sales จึงไม่ได้ ใช้ เม็ดเงินในการลงทุนเยอะ
(5) “บริ ษัทฯ มีการดูแลสินค้ าคงคลังอย่างใกล้ ชิดอยู่แล้ ว มีการ turn over น้ อยลงและในแต่ละปี มีการตัด
จําหน่าย (write off) ไม่มาก”
2.

คุณสมศักดิ์ เหรี ยญเครื อ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “บริ ษัทฯ มีนโยบายหรื อแผนการเป็ นตัวแทนจําหน่ายตรงผ่านช่องทาง online ในประเทศไทยหรื อไม่”
(2) “อัตราการเติบโตในภูมิภาคใดเติบโตที่สดุ ”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) “บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการจําหน่ายสินค้ าติดอันดับต้ นๆของโลกอยูแ่ ล้ ว จึงยังไม่พร้ อมจะเป็ นตัวแทน

จําหน่ายตรงผ่านช่องทาง Online ในตอนนี ้”
(2) “สินค้ าของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างสอดคล้ องกับวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภค ลูกค้ าแต่ละภูมิภาคมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบเดียวกันจึงมีอตั ราการเติบโตที่ใกล้ เคียงกัน โดยลูกค้ าหลักยังคงเป็ นลูกค้ าในประเทศ”
3.

คุณหริ ธนเดชว์ ลาภประเสริ ฐพร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “ปี นี ้จะมีแรงกดดันทางด้ าน Gross Margin และ SG&A จากบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อไม่”
(2) “ขอทราบ Feedback งาน Big Camera Festival 2016”
(3) “ขนาดของตลาดกล้ องในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
5

(1) “การแข่งขันยังคงเป็ นปกติ ไม่ได้ มีความกังวลแต่อย่างใด SG&A หลักๆ คือค่าเช่าและจํานวนพนักงานใน
การเปิ ดสาขาใหม่”
(2) “งาน Big Camera Festival 2016 มีผลตอบรับค่อนข้ างดี ยอดขายเติบโตจากปี ที่แล้ ว”
(3) “ประมาณ 6,000 ล้ านบาท”
4.

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “ธุรกิจกล้ องดิจิตอลมีวนั อิ่มตัวหรื อไม่ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืนเพราะเราไม่ใช่ผ้ ผู ลิต”
(2) “กลยุทธ์ในการบริ หารความเสีย่ งที่ขึ ้นอยูก่ บั พฤติกรรมผู้บริ โภค”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“บริ ษัทฯเป็ นผู้ขายปลีกซึ่งตัวธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่ อยๆ ปั จจุบนั ตลาดถ่ายภาพใหญ่มหาศาลมาก

การเก็ บภาพเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทฯที่จะปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้บริ โภค ถ้ าบริ ษัทฯมีการรองรั บด้ วย
Output การพิมพ์ภาพที่ดีก็จะสามารถเข้ าถึงวิถีทางการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคได้ อยู่แล้ ว เราบริ หารความเสีย่ งด้ วยการ
สังเกตพฤติกรรมผู้บริ โภคอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ เราจะไม่ใช่ผ้ ูผลิตแต่เราเลือกสินค้ าที่จะตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค”
5.

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ) แสดงความเห็นในเรื่ องการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี ว่าทางบริ ษัทควรส่งเอกสารเชิญประชุมรวมทังเอกสารประกอบต่
้
างๆ และงบการเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายล่วงหน้ า
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 14 วัน ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังภายหลั
้
งจบการประชุมฯ ทางบริ ษัทควร
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภายในระยะเวลา 14 วัน
ทางบริ ษัทฯ ได้ รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และนายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย (กรรมการ) ได้ แจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
6.

คุณดํารง สุตาภิรัตน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณโต้ ง สุตาภิรัตน์) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “บริ ษัทฯ มีวิธีดาํ เนินการเช่นไรเมื่อบริ ษัทคูแ่ ข่งใช้ เรื่ องการผ่อนชําระ (โดยบริ ษัทในเครื อ) เพื่อดึงดูดและจูงใจ

ลูกค้ า ”
(2) “บริ ษัทฯ มีวิธีดําเนินการเช่นไรเมื่อธุรกิจการพิมพ์มีเจ้ าถิ่นที่เป็ น Red Ocean มีการตัดราคาและการแข่งขัน
สูงในระยะเวลาที่สนลง”
ั้
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) “ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโปรโมชัน่ ให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระนานสูงสุด 24 เดือนเกือบทุก Model อยู่แล้ ว จึงไม่มีความ
แตกต่างในการผ่อนชําระและไม่มีความกังวลในเรื่ องนั”้
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(2) “บริ ษัทฯ ไม่ได้ แข่งขันอยู่ใน Red Ocean ซึ่งการพิมพ์ภาพตามความต้ องการ (Print on Demand) เป็ น
เทคโนโลยีในการพิมพ์ มีกลุม่ ลูกค้ าไม่เหมือนกัน ปั จจุบนั ปรับใช้ กบั การพิมพ์รูปภาพเป็ นหลัก โดยเชื่อว่าบริ ษัทฯจะเป็ น
ผู้นําในการสร้ างตลาดการพิมพ์”
7.

คุณวราลี วณิชเสถียร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
“บริ ษัทฯ มีบริ การหลังการขายอย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“ด้ ว ยปั จจุบัน Brand ผู้ผลิตจะเป็ นดูแ ลผู้รั บผิ ดชอบในการรั บ ประกันที่ มีมาตรฐานอยู่แ ล้ วภายใน 1-2 ปี

โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้บริ การส่งต่องานให้ กบั Brand และบริ ษัทฯ มีโปรแกรมการขยายระยะเวลาการให้ บริ การรับประกัน
เสริ มให้ กบั ลูกค้ า”
8.

คุณณิชกร ตรี กิตตินรุ ักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณฐิ ติยา ศรี ประสงค์) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) “ตลาดมือถือแตกต่างกับตลาดกล้ องอย่างไร”
(2) “ตลาดการพิมพ์มีการดําเนินการอย่างไร”
(3) “มีการกําหนด Penetration Rate ต่อประชากรเป็ นเท่าไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) “หากมองในเชิ ง กลยุท ธ์ แ ล้ ว ตลาดมื อ ถื อ และตลาดกล้ อ งมี ค วามต้ องการที่ ต้ องขยายไปพร้ อมกั น

การดําเนินการต่างๆใช้ แบบเดียวกันอยูแ่ ล้ ว จึงแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย ”
(2) “ตลาดการพิมพ์เน้ น Photobook กับ Kios เป็ นหลัก ในไตรมาส 2 จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สมบูรณ์ครบทุก
สาขาเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวในครึ่งปี หลังนี ้ ”
(3) “Penetration Rate ของตลาดกล้ องเป็ นตลาดที่ค่อนข้ างเล็ก จึงไม่สามารถเที ยบกับตลาดมือถื อได้
ตลาดมือถือปั จจุบนั มีการขายประมาณ 20 ล้ านเครื่ องต่อปี ตลาดกล้ องปี ที่แล้ ว กล้ อง Mirrorless มีการขายประมาณ
200,000 เครื่ อง การวิจยั ในการเก็บข้ อมูลที่จะได้ ความแม่นยําจะยังไม่มากนักเพราะตลาดค่อนข้ างเล็ก เชื่อว่ายังมีโอกาส
ทีผ่ ้ บู ริ โภคจะเพิ่มมากขึ ้น
มติท่ ปี ระชุม

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจ้ งผลการดําเนินงานแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
1.

คุณศักดิ์สทิ ธิ์ สถิตย์พนาพร (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณณัฏฐ์ ชดุ า เตชะวริ นทร์ เลิศ) ได้ สอบถามดังนี ้
“รายได้ อืน่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 19 คือรายได้ อะไรบ้ าง”

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“เป็ นรายได้ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการขายในแต่ละไตรมาสของบริ ษัทฯ หลักๆคือการสนับสนุนการส่งเสริ มการ
ขายและการตลาด การทํายอดขายได้ ตามเป้า (Rebate)”
2.

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1)“นโยบายในเรื่ องสินค้ าคงเหลือ”
(2)“สาเหตุที่ชําระบัญชี เลิกกิจการ รวมทังกระแสเงิ
้
นสดที่รับและจ่ายออกไปใช่ตวั เลขเรื่ องเดียวกันหรื อไม่”

นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“บริ ษัทฯ มีการตังอายุ
้ ของสินค้ าที่เหลืออยู่ ถ้ ามากกว่า 4 ปี จะตังสํ
้ ารองที่ 100% ในปี ที่แล้ วมีการตังสํ
้ ารอง
สําหรับสินค้ าคงเหลือที่ 100 ล้ านบาท จากมูลค่าสินค้ าคงเหลือที่ 1,200 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ค่อนข้ างมัน่ ใจว่าอัตรา
ที่ตงไว้
ั ้ เป็ นอัตราเพียงพอ สําหรับ Cash flow ที่เข้ ามาในงบการเงิน เป็ นเงินรับจากการโอนธุรกิจจากบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ น
ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแล้ ว”
3.

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ) ได้ ให้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ในส่วนของกระแสเงินสดของบริ ษัททัง้

กระแสเงินสดจากการดําเนินการ กระแสเงินสดจากการลงทุนและการจัดหาเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องการให้ ทางบริ ษัทมี
การกําหนดกลยุทธ์ การลงทุนที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถคงอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับธุรกิจได้
4.

คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
“Debt Equity Ratio ของปี ที่แล้ วเทียบกับปี นี ้เป็ นเท่าไร”
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นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“Debt Equity Ratio ปี ที่แล้ วเท่ากับ 1.25 ปี นี ้เท่ากับ 0.91”
5.

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
“ความเสีย่ งและผลตอบแทนของสินค้ าคงคลัง และสินค้ าคงคลังเข้ าข่ายลักษณะการฝากขายหรื อไม่”

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“สินค้ าคงคลังเป็ นลักษณะการซื ้อขาด ไม่ใช่การฝากขาย โดยหลักการบริ ษัทฯก็จะได้ margin เท่าเดิมบน
สินค้ ากลุม่ ที่มีการปรับราคา บริ ษัทคูค่ ้ าจะมีการชดเชยราคาสินค้ าเมื่อมีการปรับราคาสินค้ าลง”
นายปรี ชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมดังนี ้
“ในทางมาตรฐานการบัญชี การทําธุรกิจของบริ ษัทฯ มีลกั ษณะเป็ นการซื ้อขายเสร็ จเด็ดขาด ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน (Risk and Reward) ได้ โอนมายังบริ ษัทฯเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีความเคลือ่ นไหวในราคาหรื อค่าความเสียหาย
เกิดขึ ้นกับตัวสินค้ า บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ ในเรื่ องการส่งเสริ มการขายเป็ นโปรโมชั่นที่บริ ษัทผู้ขายนําเสนอให้ แก่
บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดขายของบริ ษัทผู้ขายเอง”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามอีก ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,944,173,373
0
2,848,900

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 24 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 48,346 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 329 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,947,022,273 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และจ่ ายเงินปั นผล
นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทรอบระยะเวลา

บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจาก
การหักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว และผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จํานวน
846,402,798 บาท โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ วางแผนที่จะใช้ งบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการ
ขยายธุร กิ จ จํ านวนรวมทัง้ สิ ้น 380 ล้ า นบาท ดัง นัน้ บริ ษั ทฯ จึ ง พิจ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ซึ่ง มีจํ า นวน
3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 494,043,032 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559
โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 247,021,516 บาท
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จึงจะทําการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 247,021,516 บาท
ผู้ดําเนินรายการได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,946,652,273
0
370,000

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณากําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี
2560
นายธนสิทธิ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้ พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ รวมทังอั
้ ตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมอนุติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 ได้ แก่
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1. นายปรี ชา อรุ ณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรื อ

2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ

3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579

และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนรวม 2,100,000 บาท (ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง)
ผู้ดําเนินรายการได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตังนายปรี
้
ชา อรุ ณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5800
และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560
และกํ าหนดค่าสอบบัญชีประจํ าปี รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจํ านวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี ดงั กล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบัติหน้ า ที่ได้ ให้ บ ริ ษัท สํา นักงาน อีวาย จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญ าตอื่นของสํานักงานทําหน้ า ที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,933,874,473
12,775,800
372,000

99.5664
0.4336
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธนสิทธิ์ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระดังนี ้
6.1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
มติท่ ลี ง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

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

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,927,537,873
19,114,400
370,000

99.3513
0.6487
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

6.2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

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

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,838,014,173
108,636,100
372,000

96.3132
3.6868
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

6.3) ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

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

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,853,595,473
93,056,800
370,000

96.8419
3.1581
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560

นายธนสิทธิ์ ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ซึ่งเป็ นอัตรา
ค่าตอบแทนที่เสนอเพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและเป็ นอัตราที่เหมาะสม คือในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้ านบาท ดังนี ้
• ประธานกรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท
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• กรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
761,264,173
0
2,185,758,100

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง

อื่นๆ(ถ้ ามี)

(ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) ได้ สอบถามดังนี ้
“ในปี นี ้ตังเป
้ ้ ายอดขายเฉพาะกล้ องไว้ เท่าไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“บริ ษัทฯ คาดว่ายอดขายในปี นี ้สูงขึ ้นไม่ตํ่ากว่า 15-20% โดยประมาณ และบริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะทําได้ โดยเน้ น
ทําการตลาดกล้ องทุกๆ กลุม่ ตามแนวโน้ มของผู้บริ โภค”
(ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) ได้ สอบถามดังนี ้
“จะมีช่องทางการขายที่เป็ น Stand alone หรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“บริ ษัทฯ มีความเชื่อในช่องทางการขายที่เป็ นศูนย์การค้ าที่มีความสามารถในการดึงดูดผู้บริ โภค ประกอบกับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในประเทศเรายังไม่เอื ้ออํานวยต่อร้ านค้ าที่เป็ น Stand alone”
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(ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) ได้ สอบถามดังนี ้
“มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่บริ ษัทฯ จะรับบริ หารร้ าน AIS ได้ มากกว่า 3 สาขา”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
“3 สาขาเป็ นเพียงเฟสแรก เมื่อมีโอกาสบริ ษัทฯ จะขยายช่องทางการบริ หารร้ าน AIS ต่อไป”
คุณเศรษฐวุฒิ อังคีรสคุปต์ กระเษี ยรอภิบาล (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณชลวนา พาราพสุ) ได้ สอบถามดังนี ้
“Big Mobile มีความแตกต่างกับ TG Phone และ JMART อย่างไร และอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E) ปี นี ้จะเป็ น
เท่าไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“D/E หลักๆจะเป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าซึง่ ในปี นี ้ไม่ได้ แตกต่างจากปี ก่อน ส่วน Big Mobile ปั จจุบนั จะเปิ ดให้ บริ การที่
ต่างจังหวัดเป็ นหลัก ประมาณกลางปี นี ้จะเปิ ดให้ บริ การสาขา Big Mobile ในกรุงเทพมหานคร”

ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จึงกล่าวปิ ดการประชุม
ผู้ดําเนินรายการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.59 น.
อนึ่งหลังการปิ ดประชุมมีผ้ ูถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 329 ราย นับเป็ นจํานวน
หุ้น 2,947,022,273 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 83.51 ของหุ้นที่จาํ หน่ ายได้ ทงั ้ หมดของบริษัท

( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ )
ประธานกรรมการ

( นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์ )
เลขานุการบริ ษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
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