
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. สถานท่ี  ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  ท่ีอยู่ 28 

ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

3) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

4) นายชิตชยั   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

5) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

6) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

1) นายปรีชา อรุณนารา   

2) นายธนัระวีร์ ภทัรวินิจ  

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ 

ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                 0.10 บาท 

 

 การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  246  ราย รวมเป็น  294  ราย 

นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,946,948,623 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.51 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   
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ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   
       1. กรณีปกติ   ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 
   กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม           

ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ี

เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลบัแต่

มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

  กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะให้กรรมการ และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออก

เสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ดงักลา่วของผู้ ถือหุ้น หรือ

ผู้มอบฉนัทะ  

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับการพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นกอ่น และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนน

จากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของท่านได้ โดยส่งบตัร

ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใสบริษัทจึงขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน  ร่วมเป็น

พยานในการนบัคะแนนเสยีง  
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5. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสมโดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุ  ผู้ดําเนินการประชมุได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้ นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้ จัดการ          

เป็นผู้ดําเนินการประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

 นายธนสทิธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 

เมษายน 2559 ซึ่งได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมจึงขอให้  ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,946,973,927 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 11 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 25,304 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน  305 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,946,973,927 หุน้ 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2559 

 นายธนสิทธ์ิ ได้ชีแ้จงผลดําเนินการของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ว่า “ ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผล

ประกอบการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด  มียอดขาย 5,663 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2558 ประมาณ 20% มีกําไรสทุธิ 846 ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้จาก 459 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา  ตวัเลขอ่ืนๆทางการเงินมีการพฒันาค่อนข้างชดัเจน  บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้โดย

หลกัๆมาจาก 2 สว่น คือ  
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1) กลยทุธ์ทางการขายและการตลาดของบริษัทฯ 

2) ตลาดกล้องดิจิตอลกลบัมาเป็นบวกในปีท่ีผา่นมา 

ในปีท่ีผา่นมามีการขยายธุรกิจจากกล้องดิจิตอลซึ่งเป็นธุรกิจหลกั  เป็นธุรกิจมือถือ (Mobile) และธุรกิจการพิมพ์ (Printing) แต่ยงัคง

เป็นธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการ 

1) การขยายช่องทางจดัจําหนา่ย  ในปี 2559  บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจําหนา่ยกวา่ 250 สาขาทัว่ประเทศ  แบง่เป็น 

Big Camera Shop  จํานวน 222 สาขา  (เพ่ิมขึน้ 9 สาขา) 

Big Mobile Shop  จํานวน 29 สาขา (เพ่ิมขึน้ 2 สาขา) 

Ais Shop by Partner  (Phase แรกมี 3 สาขา) เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 1 สาขา 

Wonder Photo Shop  (Phase แรกมี 5 สาขา) เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 2 สาขา 

2) การจัดกิจกรรมทางการตลาด  บริษัทฯ ใช้เม็ดเงินในการทําการตลาดสงูท่ีสดุในตลาดกล้อง  ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

ผู้บริโภคเป็นอยา่งดี  แบง่เป็น 4 กิจกรรมหลกั  ได้แก่ 

Big Camera Festival 2016  (ไตรมาสท่ี 2) 

Big Pro Days  (ไตรมาสท่ี 3) 

Big Camera at Photo Fair 2016 (ไตรมาสท่ี 4)   

Big Camera Big Bonus 2016 (ไตรมาสท่ี 4)  

และยงัมีกิจกรรมท่ีจดักบักลุม่ผู้บริโภคโดยตรง  ได้แก่  กิจกรรมสง่เสริมการถ่ายภาพในระดบัอดุมศึกษา  รวมถึง Workshop 

ตา่งๆ และ Social Media ท่ีดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ    

 บริษัทฯ มัน่ใจว่าตลาดกล้องดิจิตอลยงัดีอยู่  ถึงแม้จะมีการแข่งขนัสงูขึน้  ด้วยความท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ นําทางด้านการตลาด

และช่องทางจดัจําหนา่ย  ทําให้ปีท่ีแล้วบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีคอ่นข้างดี  โดยในปีนีเ้ช่ือวา่บริษัทฯจะยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีใน

สว่นของตลาดกล้อง  สําหรับธุรกิจมือถือและธุรกิจการพิมพ์นัน้  ปีนีจ้ะเป็นการพฒันาฐานรากให้แข็งแรงและเช่ือว่าปีหน้าจะเห็นผล

ประกอบการท่ีชดัเจนมากขึน้ 

1. คณุพงศธร  วานิชเสถียร  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ได้สอบถามดงันี ้

(1) “บริษัทฯ มีการพฒันาช่องทาง Online อยา่งไรบ้าง” 

(2) “มีการขายในประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม”่ 

(3) “ธุรกิจกล้องมคีวามเสีย่งท่ีตรงไหน” 

(4) “ธุรกิจกล้องใช้เงินลงทนุเยอะหรือไม”่ 

4 

 



 

(5) “มีการบริหารสนิค้าคงคลงั (Inventory) อยา่งไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) “จํานวนคนท่ีเข้ามาในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยงัมีไม่มาก  จึงยงัไม่เน้นทางด้านนีม้ากนกั  แต่ปัจจุบนับริษัทฯ มี

ระบบ infrastructure ท่ี รองรับทางด้าน Online อยูแ่ละพร้อมท่ีจะปรับเปลีย่นตามทิศทางแนวโน้ม (Trend) ของผู้บริโภคอยูแ่ล้ว” 

 (2) “บริษัทฯ ไมไ่ด้ค้าสง่สนิค้าไปยงัตา่งประเทศและยงัไมไ่ด้เปิดสาขาท่ีตา่งประเทศ  เน่ืองจากผู้บริโภคหลกัของบริษัทยงัเป็น 

End-user  การกระจายสนิค้ายงัเน้นตลาดในประเทศเป็นหลกั  ซึง่โอกาสท่ีบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยงัตลาดตา่งประเทศต้องรอความ

พร้อมหลายๆด้าน” 

 (3) “ความเสี่ยงอยู่ท่ีพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งต้องควบคมุความเสี่ยงอยู่ตลอด  ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้สมัผสักบัผู้บริโภคโดยตรง  

ฉะนัน้บริษัทฯจะเห็นการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอยูต่ลอดเวลา” 

 (4) “การลงทนุจะเป็นเร่ืองของการขยายสาขาเป็นหลกั  ใน 1 ปีบริษัทฯ จะขยายสาขาไมเ่กิน 10 สาขา  กลยทุธ์ในการเติบโต

ของยอดจะเน้นท่ี Same-Store Sales  จึงไมไ่ด้ใช้เม็ดเงินในการลงทนุเยอะ 

(5) “บริษัทฯ มีการดแูลสินค้าคงคลงัอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว  มีการ turn over น้อยลงและในแต่ละปีมีการตดัจําหน่าย (write 

off) ไมม่าก” 

2. คณุสมศกัดิ์  เหรียญเครือ  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1) “บริษัทฯ มีนโยบายหรือแผนการเป็นตวัแทนจําหนา่ยตรงผา่นช่องทาง Online ในประเทศไทยหรือไม”่ 

(2) “อตัราการเติบโตในภมูิภาคใดเติบโตท่ีสดุ” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) “ปัจจบุนัตลาดกล้องไมไ่ด้มกีารตดัราคากนั  บริษัทฯ มีศกัยภาพในการจําหนา่ยสนิค้าติดอนัดบัต้นๆของโลกอยูแ่ล้ว           

จึงยงัไมพ่ร้อมจะเป็นตวัแทนจําหนา่ยตรงผา่นช่องทาง Online ในตอนนี”้ 

 (2) “สนิค้าของบริษัทฯ ค่อนข้างสอดคล้องกบัวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค  ลกูค้าแต่ละภมูิภาคมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบ

เดียวกนัจึงมีอตัราการเติบโตท่ีใกล้เคียงกนั  โดยลกูค้าหลกัยงัคงเป็นลกูค้าในประเทศ” 

3. คณุหริธนเดชว์ ลาภประเสริฐพร (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้
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(1) “ปีนีจ้ะมีแรงกดดนัทางด้าน Gross Margin และ SG&A จากบริษัทคูแ่ขง่หรือไม”่ 

(2) “ขอทราบ Feedback งาน Big Camera Festival 2016” 

(3) “Market Size ของตลาดกล้องในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) “การแขง่ขนัยงัคงเป็นปกติ  ไมไ่ด้มีความกงัวลแตอ่ยา่งใด  SG&A หลกัๆ คือคา่เช่าและจํานวนพนกังานในการเปิดสาขาใหม”่ 

 (2) “งาน Big Camera Festival 2016 มีผลตอบรับคอ่นข้างดี  ยอดขายเตบิโตจากปีท่ีแล้ว” 

 (3) “ปี 2558 เป็นปีแรกท่ีตลาดกล้องกลบัมาเทา่กบัปี 2559  ประมาณ 6,000 ล้านบาท”  

4. คณุจิณพกัตร์  พรพิบลูย์  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1) “ธุรกิจกล้องดิจิตอลมีวนัอ่ิมตวัหรือไม ่มีกลยทุธ์อยา่งไรท่ีจะอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืนเพราะเราไมใ่ช่ผู้ผลติ” 

(2) “กลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่งท่ีขึน้อยูก่บัพฤติกรรมผู้บริโภค” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “บริษัทฯเป็นผู้ขายปลกีซึง่ตวัธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เร่ือยๆ  ปัจจุบนัตลาดถ่ายภาพใหญ่มหาศาลมาก  การเก็บภาพ

เป็นหน้าท่ีของบริษัทฯท่ีจะปรับตวัให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค  ถ้าบริษัทฯมีการรองรับด้วย Output การพิมพ์ภาพท่ีดีก็

จะสามารถเข้าถึงวิถีทางการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคได้อยูแ่ล้ว  เราบริหารความเสีย่งด้วยการสงัเกตพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา  

ถึงแม้เราจะไมใ่ช่ผู้ผลติแตเ่ราเลอืกสนิค้าท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค” 

5. คณุดํารง สธุาภิรัตน์ (ผู้ รับมอบฉนัทะ)  ได้สอบถามดงันี ้

(1) “มีบริษัทคูแ่ขง่ใช้เร่ืองการผอ่นชําระ (โดยบริษัทในเครือ) เพ่ือดงึดดูและจงูใจลกูค้า  บริษัทฯ จะรับมือเช่นไร” 

(2) “ธุรกิจการพิมพ์มีเจ้าถ่ินท่ีเป็น Red Ocean มีการตดัราคาและการแขง่ขนัสงูในระยะเวลาท่ีสัน้ลง  บริษัทฯจะรับมือเช่นไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) “ปัจจบุนับริษัทฯ มีโปรโมชัน่ให้ลกูค้าผอ่นชําระนานสงูสดุ 24 เดือนเกือบทกุ Model อยูแ่ล้ว  จึงไมม่ีความแตกตา่งในการ

ผอ่นชําระและไมม่ีความกงัวลในเร่ืองนี”้ 
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 (2) “บริษัทฯ ไมไ่ด้แขง่ขนัอยูใ่น Red Ocean  ซึง่การพิมพ์ภาพตามความต้องการ (Print on Demand) เป็นเทคโนโลยีในการ

พิมพ์  มีกลุ่มลกูค้าไม่เหมือนกัน  ปัจจุบนัปรับใช้กับการพิมพ์รูปภาพเป็นหลกั  โดยเช่ือว่าบริษัทฯจะเป็นผู้ นําในการสร้างตลาดการ

พิมพ์” 

6. คณุวราล ี วณิชเสถียร  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

“บริษัทฯ มีบริการหลงัการขายอยา่งไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “ด้วยปัจจบุนั Brand ผู้ผลติจะเป็นดแูลผู้ รับผิดชอบในการรับประกนัท่ีมีมาตรฐานอยู่แล้วภายใน 1-2 ปี  โดยบริษัทฯ จะเป็น

ผู้บริการสง่ตอ่งานให้กบั Brand และบริษัทฯ มีโปรแกรมการขยายระยะเวลาการให้บริการรับประกนัเสริมให้กบัลกูค้า” 

7. คณุนิชกร  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ได้สอบถามดงันี ้

(1) “ตลาดมือถือแตกตา่งกบัตลาดกล้องอยา่งไร” 

(2) “ตลาดการพิมพ์มีการดาํเนินการอยา่งไร” 

(3) “มีการกําหนด Penetration Rate ตอ่ประชากรเป็นเทา่ไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) “หากมองในเชิงกลยทุธ์แล้วตลาดมือถือและตลาดกล้องมีความต้องการท่ีต้องขยายไปพร้อมกนั  การดําเนินการต่างๆใช้

แบบเดียวกนัอยูแ่ล้ว  จึงแทบจะไมม่ีความแตกตา่งกนัเลย ” 

 (2) “ตลาดการพิมพ์เน้น Photobook กบั Kios เป็นหลกั  ในไตรมาส 2 จะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สมบูรณ์ครบทกุสาขาเพ่ือ

รองรับฤดกูาลทอ่งเท่ียวในคร่ึงปีหลงันี ้” 

 (3) “Penetration Rate ของตลาดกล้องเป็นตลาดท่ีคอ่นข้างเลก็จึงไมส่ามารถเทียบกบัตลาดมือถือได้  ตลาดมือถือปัจจบุนัมี

การขายประมาณ 20 ล้านเคร่ืองตอ่ปี  ตลาดกล้องปีท่ีแล้ว กล้อง Mirrorless มีการขายประมาณ  

200,000 เคร่ือง  การวิจยัในการเก็บข้อมลูท่ีจะได้ความแมน่ยําจะยงัไมม่ากนกัเพราะตลาดค่อนข้างเล็ก  เช่ือว่ายงัมีโอกาสท่ีผู้บริโภค

จะเพ่ิมมากขึน้ 

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาํหรับปีสิน้สุดวันที่              

31 ธันวาคม 2559 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 นายธนสทิธ์ิ ได้ชีแ้จ้งผลการดําเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้  โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบ

รับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

1. คณุศกัดิ์สทิธ์ิ  สถิตธนาพร  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ได้สอบถามดงันี ้

 “รายได้อ่ืน  ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 คือรายได้อะไรบ้าง”   

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “เป็นรายได้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ หลกัๆคือการสนับสนุนการส่งเสริมการขายและ

การตลาด  การทํายอดขายได้ตามเปา้ (Rebate)” 

2. คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 (1)“นโยบายในเร่ืองสนิค้าคงเหลอื” 

(2)“สาเหตท่ีุชําระบญัชี เลกิกิจการ รวมทัง้กระแสเงินสดท่ีรับและจ่ายออกไปใชเ่ร่ืองเดียวกนัหรือไม”่   

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

“บริษัทฯ มีการตัง้อายขุองสินค้าท่ีเหลืออยู่  ถ้ามากกว่า 4 ปีจะตัง้สํารองท่ี 100%  ในปีท่ีแล้วมีการตัง้สํารองสําหรับสินค้า

คงเหลือท่ี 100 ล้านบาท  จากมลูค่าสินค้าคงเหลือท่ี 1,200 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ค่อนข้างมัน่ใจว่าอตัราท่ีตัง้ไว้เป็นอตัราเพียงพอ  

สาํหรับ Cash flow ท่ีเข้ามาในงบการเงิน  เป็นเงินรับจากการโอนธุรกิจจากบริษัทยอ่ยซึง่เป็นความเข้าใจท่ีถกูต้องแล้ว” 

3. คณุจิณพกัตร์  พรพิบลูย์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 “Debt Equity Ratio ของปีท่ีแล้วเทียบกบัปีนีเ้ป็นอยา่งไร” 

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

“Debt Equity Ratio ปีท่ีแล้วเทา่กบั 1.25 ปีนีเ้ทา่กบั 0.91” 
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4. คณุสถาพร  โคธีรานรัุกษ์  (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ได้สอบถามดงันี ้

 “ความเสีย่งและผลตอบแทนของสนิค้าคงคลงั  และสนิค้าคงคลงัเข้าขา่ยลกัษณะการฝากขายหรือไม”่ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

“สนิค้าคงคลงัเป็นลกัษณะการซือ้ขาด  ไมใ่ช่การฝากขาย  โดยหลกัการบริษัทฯก็จะได้ margin เทา่เดิมบนสนิค้ากลุม่ท่ีมีการ

ปรับราคา  บริษัทคูค้่าจะมีการชดเชยราคาสนิค้าเมื่อมีการปรับราคาสนิค้าลง” 

นายปรีชา  อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั  ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติมดงันี ้

“ในทางมาตรฐานการบญัชี  การทําธุรกิจของบริษัทฯ มีลกัษณะเป็นการซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด  ความเสี่ยงและผลตอบแทน 

(Risk and Reward) โอนมายงับริษัทฯเรียบร้อยแล้ว  หากมีความเคลื่อนไหวในราคาหรือค่าความเสียหายอ่ืนใดบริษัทฯ จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ” 

มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก  ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สาํหรับปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 24 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 48,346 หุน้ 

รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 329 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,947,022,273 หุน้ 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,944,173,373 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 2,848,900 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31  

ธันวาคม 2558 และจ่ายเงนิปันผล  

 นายธนสทิธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และจ่ายเงินปันผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้

เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว  และผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน  846,402,798 บาท  โดยในปี 2560 บริษัทฯ วางแผนท่ีจะใช้งบประมาณ

การใช้จ่ายหมนุเวียนรวมถึงการลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 380 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่มีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 494,043,032 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 

ของกําไรสทุธิประจําปี 2559 

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 247,021,516 บาท  เมื่อวนัท่ี           

1 ธนัวาคม 2559  จึงจะทําการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 247,021,516 บาท   

ผู้ดําเนินรายการได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 และจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,946,652,273 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 370,000 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณากาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

 นายธนสทิธ์ิ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่คณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสทิธิภาพในการทํางาน ความ

เช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราค่าสอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมอนตุิแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ได้แก่ 

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5800  และ/หรือ 

2. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579   

 และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนรวม 2,100,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง)  

ผู้ดําเนินรายการได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้นายปรีชา  อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5800  และ/หรือ       

นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ทะเบียนเลขท่ี 4579  แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี

รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานกังาน  อีวาย 

จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ

บญัชีดงักลา่วได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,933,874,473 99.5664 

ไมเ่ห็นด้วย 12,775,800 0.4336 

งดออกเสยีง 372,000 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายธนสทิธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1.   นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  2.   นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  3.   ศ.ดร.ภมูิฐาน  รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระ 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2) นางวรรณ์กมล  เธียรกาญจนวงศ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

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

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,927,537,873 99.3513 

ไมเ่ห็นด้วย 19,114,400 0.6487 

งดออกเสยีง 370,000 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

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

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,838,014,173 96.3132 

ไมเ่ห็นด้วย 108,636,100 3.6868 

งดออกเสยีง 372,000 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
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6.3) ศ.ดร.ภมูิฐาน  รังคกลูนวุฒัน์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

วาระที่    7         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560          

นายธนสทิธ์ิ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการสาํหรับปี 2560  ดงันี ้

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

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

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,853,595,473 96.8419 

ไมเ่ห็นด้วย 93,056,800 3.1581 

งดออกเสยีง 370,000 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

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

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 761,264,173 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 2,185,758,100 ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่ 8  อื่นๆ   

(ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แจ้งช่ือ) ได้สอบถามดงันี ้

 “ในปีนีต้ัง้เปา้ยอดขายเฉพาะกล้องไว้เทา่ไร” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “บริษัทฯ คาดวา่ยอดขายในปีนีส้งูขึน้ไมต่ํ่ากวา่ 15-20% โดยประมาณ  และบริษัทฯ มัน่ใจว่าจะทําได้  โดยเน้นทําการตลาด

กล้องทกุๆ กลุม่โดยดตูามแนวโน้มของผู้บริโภค”  

(ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แจ้งช่ือ) ได้สอบถามดงันี ้

 “จะมชี่องทางการขายท่ีเป็น Stand alone หรือไม”่ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “บริษัทฯ มีความเช่ือในช่องทางการขายท่ีเป็นศนูย์การค้าท่ีมีความสามารถในการดงึดดูผู้บริโภค  ประกอบกบัพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในประเทศเรายงัไมเ่อือ้อํานวยตอ่ร้านค้าท่ีเป็น Stand alone”  

(ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้แจ้งช่ือ) ได้สอบถามดงันี ้

 “มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่บริษัทฯ จะรับบริหารร้าน AIS ได้มากกวา่ 3 สาขา” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 “3 สาขาเป็นเพียงเฟสแรก  เมื่อมีโอกาสบริษัทฯ จะขยายช่องทางการบริหารร้าน AIS ตอ่ไป”  

คณุเศรษฐวฒุิ  (ผู้ รับมอบฉนัทะ)  ได้สอบถามดงันี ้

 “Big Mobile มีความแตกตา่งกบั TG Phone และ  JMART อยา่งไร และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E) ปีนีจ้ะเป็นเทา่ไร” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “D/E  หลกัๆจะเป็นเจ้าหนีก้ารค้าซึง่ในปีนีไ้มไ่ด้แตกตา่งจากปีก่อน  สว่น Big Mobile ปัจจบุนัจะเปิดให้บริการท่ีตา่งจงัหวดั

เป็นหลกั  ประมาณกลางปีนีจ้ะเปิดให้บริการสาขา Big Mobile ในกรุงเทพมหานคร” 
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ไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม นายธนสทิธ์ิจึงกลา่วปิดการประชมุ 

ผู้ดําเนินรายการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ  

ปิดประชมุเวลา 15.59 น. 

 อน่ึงหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 329 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 

2,947,022,273 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 

                                                                                  
 

 

 

 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

 ประธานที่ประชุม 

 

 

 (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 
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