
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  ท่ีอยู ่

28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

3) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

4) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม   

1) นายธนัระวีร์  ภทัรวินิจ  

2) นายสทิธิภทัร ลลีาวฒุิกลุ 

 

เน่ืองจากเกิดความขดัข้องในระบบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม ผู้ดําเนินการประชุมจึงแจ้งให้ท่ี

ประชมุเพ่ือขอเลือ่นการเร่ิมการประชมุออกไปเป็นเวลา 30 นาที ทัง้นีเ้มื่อเวลาลว่งไปแล้วระบบยงัไมเ่รียบร้อย นายธนสิทธ์ิ 

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ จึงได้ขออนุญาตท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เร่ิมการประชุมโดยชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ีไม่ต้อง

ลงคะแนนเสยีงเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ไม่ก่อให้เกิดความสบัสนรายงานการ

ประชมุฉบบันีจ้ึงเรียบเรียงลาํดบัตามวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

นางสาวกมลวรรณ คงสนาม  (“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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ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   

       1. กรณีปกติ   ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน          

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 

ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 

และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สาํหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน

ไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผยไมใ่ช่การลงมติแบบลบัแตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 •  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. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

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 
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 การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  12  ราย รวมเป็น 55  

ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,092,599,388 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.299 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   

 ครบเป็นองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชมุวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือ

หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ก่อนเข้าสู่การประชุม  ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม

ประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ กลา่วเปิด

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561  

ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถาม

เพ่ิมเติมจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย 2,123,643,288  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2561 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการเป็นผู้ ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถรักษายอดขายไว้ได้ กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ ยงัคงมี 3 กลุม่ 

คือ (1) กลุม่ธุรกิจกล้องดิจิตลัซึง่เป็นรายได้หลกั (2) กลุม่ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ (3) กลุม่ธุรกิจภาพพิมพ์และบริการ
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อ่ืนๆ แม้ในปี2561 สภาวะเศรษฐกิจจะมีอตัราการซือ้ลดน้อยลง กําลงัซือ้ของผู้บริโภคหายไป ธุรกิจกล้องท่ีอิงกับการ

ทอ่งเท่ียวก็ยงัคงซบเซา โดยในช่วงเวลาของ ไตรมาส 1 และ 2 นัน้ มีอตัราการเติบโตท่ีดีในคร่ึงปีแรก แตเ่ร่ิมชะลอตวัลดลง

ในไตรมาส 3 และ 4 ประกอบกบับริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีสงูขึน้ โดยค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ นัน้เป็นค่าเช่าพืน้ท่ี และคา่

พนกังาน ซึง่คา่เช่าพืน้ท่ีในปีท่ีแล้วนัน้เป็นการปรับขึน้คา่เชา่ในรอบปีซึง่มอีตัราท่ีคอ่นข้างสงู อีกทัง้ในปีท่ีผา่นมาธุรกิจกล้อง

ได้มีตวัแทนผู้ จําหน่ายเพ่ิมขึน้ส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ จึงเห็นได้ว่ากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ นัน้ลดลงเมื่อเทียบกับปี

ก่อน (ปี 2560) แต่ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ได้ดําเนินการวางกลยุทธ์ในการขายด้วยการกระตุ้นตลาด และทําให้บริษัทฯ ได้รับสว่น

แบง่ทางการตลาดมากขึน้  

โดยในช่วงต้นปีนี ้(ปี2562 ไตรมาส 1) สภาวะเศรษฐกิจ และกําลงัซือ้ยงัคงซบเซา เมื่อเปรียบเทียบกบัต้นปี 2559 

ช่วงไตรมาส 1 และ 2 ท่ีกําลงัซือ้คอ่นข้างดี ทัง้นีใ้นช่วงต้นปีนีบ้ริษัทฯ จะพยายามรักษายอดขาย และเช่ือมัน่ว่าในไตรมาส 

3 เป็นต้นไปกําลงัการซือ้จะกลบัมา อีกทัง้ธุรกิจกล้องยงัมีกล้องเปิดตวัใหมซ่ึง่อาจจะตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้ายคุ

ปัจจบุนัมากขึน้ และบริษัทฯ มัน่ใจวา่การแขง่ขนัทางการตลาดในปีนีจ้ะลดน้อยลง โดยผู้แขง่ขนัทางการตลาดบางสว่นเร่ิม

ชะลอตวัลง ทําให้ทางเลอืกของผู้บริโภคคอ่นข้างเฉพาะมากขึน้ โดยจะสง่ผลให้บริษัท ฯ นัน้ได้ลดค่าใช้จ่ายในการแข่งขนั

ทางการตลาดลง ทัง้นีอ้าจสะท้อนให้กําไรขัน้ตอนของบริษัทฯ คอ่นข้างดีขึน้ อย่างไรก็ตามในปีนีบ้ริษัทฯ จะปรับลงต้นทนุ

ในลดลงเพ่ือให้กําไรของบริษัทฯ ดีขึน้ 

1. นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมฑ์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 ช่วยชีแ้จ้งถึงคา่รีเบต (รายได้สง่เสริมการขาย) ท่ีติดลบในไตรมาส 4 วา่มีการหลกัการคิดคํานวณอยา่งไร 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 เน่ืองจากการคํานวณ กําไรขัน้ต้น (GP) นัน้ต้องนําคา่รีเบตมารวมด้วย ทัง้นีก้ารท่ีบริษัท ฯ ได้รับเงินซพัพอร์ทจาก

ทาง Supplier นัน้ค่อนข้างซบัซ้อน เช่นในบางไตรมาสบริษัทฯ ขายสินค้าท่ีมี GP สงู และรีเบตตํ่า จะสง่ผลให้ในไตรมาส

นัน้ปรากฏคา่รีเบตลดลง อยา่งไรก็ตามการคํานวณรวมทัง้ปีค่ารีเบตก็ยงัคงติดลบ เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาบริษัท ฯ ได้เน้น

การจดัโปรโมชัน่เพ่ือกระตุ้นตลาด  

 นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 เน่ืองจากไตรมาส 4 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนําเสนอข้อมลูในสว่นของค่ารีเบต จากเดิมท่ีแสดงเป็น

รายได้อ่ืน เป็นการนํารายได้สง่เสริมการขายในสว่นของเงินท่ีได้รับสนบัสนนุจากการจดัโปรโมชัน่ท่ีบริษัทฯ ได้รับสนบัสนนุ

จากทาง Brand มาชดเชยกบัต้นทุนขายแทน โดยงบการเงินในไตรมาส 1- 3 บริษัทฯ ยงัคงแสดงรายการดงักลา่วไว้ใน

รายได้อ่ืน โดยไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นํารายได้ทัง้จํานวนดงังกลา่วมาแสดงหกักลบจากต้นทนุขายแทน ทัง้นีร้ายได้สง่เสริม

การขายของไตรมาส 4 มีจํานวน 84 ล้านบาท  
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2. นายศภุโรจ โรจน์วีระ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 (1) โปรดกลา่วถึงร้าน BIG Mobile และร้าน BIG Camera ท่ีเวียดนามเป็นอยา่งไรบ้าง 

 (2) โทรศพัท์มือถือท่ีมีคณุภาพกล้องท่ีดีมากขึน้ มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 (3) ในปีนีม้ีแผนจะเพ่ิมสาขา AIS , Telewiz หรือไม ่

 (4) แนวโน้มของธุรกิจภาพพิมพ์เป็นอยา่งไรบ้าง 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) ในช่วงปลายปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดร้าน BIG Cameraเพ่ิมขึน้ท่ีประเทศเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินท์ 

เพ่ือทดลองตลาดเวียดนามเน่ืองจากบริษัทฯ เลง็เห็นถึงศกัยภาพของตลาดท่ีเวียดนาม โดยท่ีผู้บริโภคท่ีประเทศเวียดนาม 

และประเทศไทยนัน้มีความคล้ายคลงึกนั ในสว่นของการบริโภค การท่องเท่ียว และlifestyle การใช้อปุกรณ์ถ่ายภาพ ทัง้นี ้

ปัจจบุนัตลาดเวียดนามยงัคงมีความตา่งกบัของประเทศไทยอยูพ่อสมควร ซึง่อาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลีย่น อย่างไรก็

ตามท่ีร้าน BIG Camera ท่ีเวียดนามยังคงเป็นรูปแบบร้าน standalone ซึ่งปัจจุบันมีประเทศเวียดนามเร่ิมมี

ห้างสรรพสนิค้าเพ่ิมขึน้ ผู้บริโภคเร่ิมเข้าห้างสรรพาสินค้ามากขึน้ ทัง้นีร้้าน BIG Camera ตัง้แต่ปลายปีการตอบสนองของ

ผู้บริโภคคอ่นข้างดีขึน้ 

(2) ในสว่นของธุรกิจโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงู ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ไมไ่ด้เพ่ิมสาขาสาํหรับ

ธุรกิจโทรศพัท์มือถือ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างพนัธมิตรร่วมกับเจ้าของผู้ ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือเพ่ือผลประโยชน์ทางกลยุทธ์ในส่วนของ market penetration โดยปัจจุบนับริษัทเปิดให้บริการร้าน AIS 

จํานวน 3 สาขา และร้าน Telewiz จํานวน 4 สาขา อีกทัง้กล้องถ่ายภาพถือเป็นอปุกรณ์เสริมอยา่งหนึง่สาํหรับกลุม่คนท่ีช่ืน

ชอบการถ่ายภาพ ต้องการความละเอียดของภาพ และศกัยภาพของกล้องท่ีแตกต่างจากโทรศพัท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นการ

ขนานกนัไประหวา่งกล้องและโทรศพัท์มือถือ 

(3) เน่ืองจากการได้รับสทิธิบริหารร้าน AIS และ Talewiz ทาง AIS จะนํากลุม่ร้านให้ทางผู้สนใจเสนอตวั

เข้าเป็นผู้บริหารร้านเป็นช่วงๆ โดยในช่วงระยะนีท้าง AIS ยงัไมม่ีการนําเสนอ  

(4) ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจภาพพิมพ์ค่อยๆเติบโตขึน้ โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสนบัสนุนให้จัดแกลเลอร่ีโชว์ภาพ

ของลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการพิมพ์ภาพจากร้าน BIG Camera ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ กับทางแบรนด์จะเน้นการโปรโมทเพ่ือ

กระตุ้นตลาดของธุรกิจนี ้พฒันาแพลตฟอร์มทางออนไลน์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งวา่สบืเน่ืองจากวาระท่ี 2 บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติรับรองงบการเงิน

ดงักลา่ว 

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,123,708,288 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุน้ 65,000 หุน้  

(รวมมีผูเ้ข้าร่วมประชมุ 65 ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,123,708,288 หุน้ 

 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่   

31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงนิปันผล  

 ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง

รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน  

550,833,132 บาท  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14กุมภาพนัธ์ 2562 พิจารณาให้ความ

เห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิด

เป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 282,310,304 บาท หรือประมาณร้อยละ 51 ของกําไรสทุธิ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,502,841,288  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุน้ 378,742,000 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

68 ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,502,841,288 หุน้ 

 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562  กําหนดคา่สอบบญัชี  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535  ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจํา

ทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  

คณุสมบตัิ  ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบ

การเงินของบริษัทในปีท่ีผ่านมา  รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีประจําปี 2562  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2562

ได้แก่ 

1. นายปรีชา   อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี   ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู   ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  พร้อมกําหนดคา่สอบ

บญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 3,430,000 บาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน 50,000 บาท  

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  หรือ 

นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึง่ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 

2562 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3,430,000 บาท  (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถึงคา่บริการอ่ืนท่ีเรียก

เก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,502,841,288   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

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับ 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  โดยในปี 2562 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.  นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์     กรรมการ 

 2.  นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์    กรรมการ 

 3.  ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชมุทราบว่าในการสรรหากรรมการ  บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ

ช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคุณสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผา่นมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอยา่งดีและ

มีประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อ
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การดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ ซึ่ง

ดํารงตําแหนง่กรรมการมาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนต่อเน่ืองกนั  นายธนสิทธ์ิ 

เธียรกาญจนวงศ์  ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการท่ีลาออก นบัถึงปัจจุบนัเป็น

ระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน ต่อเน่ืองกนั  และ ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกูลนวุฒัน์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือน

มิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่จีึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย 2,503,332,988  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

หมายเหต ุ    ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิม 4 ราย คิดเป็นจํานวนหุน้ 491,700 หุน้  

(รวมมีผูเ้ข้าร่วมประชมุ72 ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,503,332,988 หุน้ 

6.2)   นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย   2,503,332,988   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

6.3)  ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   2,503,332,988   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

วาระที่    7         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562          

ผู้ ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562                 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดย
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พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุยอ่ยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยรวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอตัราค่าเบีย้ประชุมกรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้  

• 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 2,513,717,988  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

หมายเหต ุ ในวาระ นีมี้ผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิม 3 ราย คิดเป็นจํานวนหุน้ 6,908,300 หุน้ 

(รวมมีผูเ้ข้าร่วมประชมุ 77 ราย) รวมจํานวน หุน้ทีเ่ข้าประชมุในวาระนี ้2,513,717,988 หุน้ 

วาระที่ 8 อื่นๆ  

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่

1. นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมฆฑ์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความเสีย่งในคา่เงินของการลงทนุท่ีเวียดนาม บริษัทฯ มีการป้องกนัอยา่งไร 

 (2) ความลํา้สมยัของคนประเทศเวียดนามเก่ียวเป็นเร่ืองกล้องเป็นอยา่งไร และมีการนําสินค้าคงเหลือของ

ร้านในประเทศไทยไปขายในร้านประเทศเวียดนามหรือไม ่
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 (3) มมุมองธุรกิจท่ีประเทศเวียดนามบริษัทฯ จะใช้เวลาเท่าไหร่เพ่ือให้เห็นผลโดยมีนยัยะสําคญั และใน

อนาคตบริษัทฯ จะให้ความสาํคญัในประเทศเวียดนามมากกวา่ประเทศไทยหรือไม ่

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1) เน่ืองจากการซือ้สินค้าเพ่ือขายในประเทศเวียดนามนัน้ บริษัทฯ ได้ติดต่อซือ้ขายกับผู้ จัดจําหน่าย

โดยตรงภายในประเทศ และทําการซือ้ขายเป็นเงินเวียดนามจึงไมม่ีผลกระทบเร่ืองคา่เงิน 

(2) ในประเทศเวียดนามการใช้งานกล้องยงัถือวา่จํากดัเฉพาะกลุม่คนนกัถ่ายภาพมืออาชีพ ซึ่งอาจต้องใช้

เวลาในการให้เทรนด์ของผู้บริโภคนัน้ปรับเปลี่ยน สว่นการซือ้สินค้าเพ่ือขายในร้าน BIG Camera ท่ีประเทศเวียดนามนัน้

บริษัทฯ ได้ติดตอ่ซือ้ขายกบัผู้จดัจําหนา่ยโดยตรงภายในประเทศตามข้อตกลงห้ามซือ้ขายออกนอกประเทศ 

(3) เน่ืองจากธุรกิจการขายสนิค้านัน้ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุท่ีประเทศ

เวียดนามนัน้เน่ืองด้วยบริษัทฯ มองเห็นโอกาสและทิศทางการใช้ชีวิตของคนเวียดนามท่ีใกล้เคียงกับคนไทย แต่ทัง้นี ้

ประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดหลกัท่ีมีศกัยภาพในการซือ้สงูกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย 

2 นายสเุมธ เอือ้งพลสูวสัด์ (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) ได้สอบถามดงันี ้

(1) นโยบายมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีความคืบหน้าอยา่งไร 

(2) บริษัทฯ กําหนดวิธีการจดัการกบัสนิค้าคงคลงัอยา่งไร 

นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างยิ่ง โดยให้กรรมการตรวจสอบ

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบริษัท ฯ ยงัมีช่องทางเพ่ือให้พนักงานแจ้งข้อมูลการทุจริต อีกทัง้ส่งเสริมให้

กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้อยูเ่สมอ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(2) เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินการติดตอ่กบั supplier อยา่งตอ่เน่ือง และได้ร่วมกบั supplier จดัทําโปรโมชัน่

เพ่ือกระตุ้นตลาด ซึ่งจํานวนสินค้าคงคลงัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในบางช่วงเวลานัน้เกิดขึน้จากการคาดการณ์ของบริษัทฯ และไม่

เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักเกิดขึน้จากการท่ีปัจจุบันการซือ้กล้องของผู้ บริโภคนัน้

เปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาซือ้กล้องท่ีมีมูลค่าสูงขึน้ ทัง้นีปั้จจุบันบริษัทฯ พยายามจัดการสินค้าคงคลังในอยู่ในจุดท่ี

เหมาะสม 
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3. นายศภุโรจ โรจน์วีระ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 ในสองสามปีท่ีผา่นมากล้อง mirrorless ได้รับความนิยม แตปั่จจบุนัเร่ิมซบเซาลง บริษัทฯ มีวิธีการอยา่งไร และมี

เป้าหมายอยา่งไร 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เน่ืองจากในช่วงสองปีท่ีผา่นมาภาวะเศรษฐกิจ และกําลงัซือ้ของผู้บริโภคนัน้ลดลงจึงสง่ผลกระทบต่อธุรกิจกล้อง 

แตท่ัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ผู้บริโภคได้หนัมาใช้กล้องเพ่ือศกัยภาพในการถ่ายภาพเป็นจํานวนท่ีมากขึน้อย่างไรก็ตามบริษัฯ 

ได้ร่วมมือกบั supplier เพ่ือดเูทรนด์ของตลาดในปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชมุ  จากนัน้จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ปิดประชุมเวลา 16.14 น. 

 อนึ่งหลงัการปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 77 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 

2,513,717,988 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ71.23 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ                                                                             

 
 

 
 
                                                                            -ชาญ เธียรกาญจนวงศ์- 
              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ) 

          ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                
  
 

 
        -ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์- 

         ( นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ ) 
              ผู้บนัทกึการประชมุ 

12 

 


