หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2562

บริษัท บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1

วันที่ 12 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน และรายงานประจําปี ซงึ่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR-Code)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์
ของบริ ษัท http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัททีเ่ สนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติ
ให้ กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องชาเทรี ยม ริ เวอร์
ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่

11 เมษายน 2561 ซึง่ บริ ษัทฯได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มา
ด้ วยลําดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

การบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ดัง กล่า วมี ค วามถูก ต้ อ งตรงตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น

จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึ งเห็นสมควรเสนอให้ ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบบัญชีปี 2561
วาระนีเ้ ป็ นการแจ้งเพือ่ ทราบ จึ งไม่ตอ้ งมี การลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทัง้

รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้ ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติ ง บการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่

31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทังรายงานผู
้
้ สอบบัญชี ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการ
หักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว
ตามผลการดําเนินงานสําหรับรอบบัญชีปี 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 550,833,132 ล้ านบาท โดยในปี 2562 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการรอบปี บัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 282,310,304 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ
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51 ของกําไรสุทธิ ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก
เนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 อนุมัติการจัดสรรกํ าไรจากผล

ประกอบการสําหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ทังสิ
้ ้น 282,310,304 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ คุณสมบัติ
ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯในปี ที่
ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจําปี 2562 ดังนี ้
1.

นายปรี ชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ

2.

นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรื อ

3.

นางสาววธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
เป็ นจํานวนเงินรวม 3.43 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่ลดลงจากปี ที่ผ่านมาจํานวน 50,000 บาท (ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึง
ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นไปตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป) มีรายละเอียดดังนี ้
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2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าสอบทาน
งบไตรมาส

บริษัท
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ค่ าตรวจสอบ
งบประจําปี

อื่นๆ

รวม

1,080,000.00 1,460,000.00 150,000.00 2,690,000.00

บริ ษัท อิมเมจ โซลูชนั่ พลัส จํากัด

60,000.00

350,000.00

410,000.00

บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ ้ง จํากัด

-

330,000.00

330,000.00

รวม

1,140,000.00 2,140,000.00 150,000.00 3,430,000.00

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 คน มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แต่งตัง้ นายปรี ชา อรุ ณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4498 หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจําปี 2562 และกํ าหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 3.43 ล้ านบาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีว าย จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่ นของสํา นักงานทําหน้ า ที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้

ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ
กับ 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. ศ.ดร.ภูมฐิ าน รังคกูลนุวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ประกาศให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการ
สรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20
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มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัทฯ
โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8 และสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 ตามลําดับ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
เหมาะสมกับ การประกอบธุ ร กิ จของบริ ษั ท รวมถึ งในช่ วงที่ ผ่านมากรรมการทุก คนปฏิ บัติ ห น้ าที่ ก รรมการได้ เป็ นอย่า งดีแ ละมี
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื ้อประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากับ
ดูแลบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตังแต่
้
เดือนเมษายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนต่อเนื่องกัน นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
มาตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการที่ลาออก นับวาระถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน และศ.ดร.ภูมิฐาน รั ง คกู ล
นุวฒ
ั น์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึง่ พ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ซึ่งได้ พิจารณาตาม

แนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้ ภาระหน้ าที่ความรั บผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
รวมกันเป็ นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และอัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการคงเดิมจากปี ก่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

6

รายละเอียดค่ าตอบแทน

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
เบีย้ ประชุม/คน/ครัง้

ปี 2561
เบีย้ ประชุม/คน/ครัง้

ประธานกรรมการ

22,000 บาท

22,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22,000 บาท

22,000 บาท

กรรมการ

15,000 บาท

15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท

15,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวน

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนีต้ อ้ งผ่านมติ อนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและ
มี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นว่า เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซัก ถามและให้ ค ณะกรรมการบริ ษัทได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น

(ถ้ ามี) ดังนี ้ จะไม่มีการนําเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี ้
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่ทา่ นประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4) หรื อ
แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้ และยื่นต่อบริ ษัทฯก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ สําหรับการมอบฉันทะ
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านัน้
โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทฯขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯตามรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7) เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
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บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องชาเทรี ยม บอลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนน
เจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์
2)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
3)
นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์
4)
นายอาทิตย์
ชุณหชัชราชัย
5)
ดร. สุวิทย์
ธนียวัน
6)
นางหฤทัย
สุขยิ่ง
7)
ศ.ดร.ภูมิฐาน
รังคกูลนุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นางสาวชุติมา
2)
นายธนสิทธิ์
3)
นายชิตชัย

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด

คล่องประทีปผล
เธียรกาญจนวงศ์
เธียรกาญจนวงศ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายปรี ชา
อรุณนารา
2)
นายธันระวีร์
ภัทรวินิจ
3)
นางสาวกุลภัทรา โอภาสพิพฒ
ั น์
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวนิวรรณ เตือนใจยา (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
• บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
352,887,880 บาท
• ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
352,887,880 บาท
• แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
3,528,878,800 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท
การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 86 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 139 ราย รวมเป็ น 225 ราย นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.2047 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
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ครบเป็ นองค์ประชุม โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งมีข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
ให้ ประธานใน
1. กรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
สําหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7
กรณีที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนในวาระที่ 8
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่
มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
• ผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการ และกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ดงั กล่าวของผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้มอบฉันทะ
• บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้ นุ ทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย
ไม่เห็น
ด้ วย หรื อ งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง สําหรั บการ
พิจารณาเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิ ของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่ งใส บริ ษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น ร่ วมเป็ นพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียง
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆตามความเหมาะสมโดย
้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยทุกครัง้
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ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึกษาของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
ผูด้ าํ เนินการประชุ มได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ประชุ มเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ซึ่ งได้ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้วนั้น ซึ่ งหากไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2560

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,725,191,631 เสียง
0 เสียง
1,200 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 14 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 733,215 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 239 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,725,192,831 หุน้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ เป็ นผู้ชี ้แจงผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ภาพรวมของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจของบริ ษัทอย่างสิ ้นเชิงจากอดีตที่เป็ นเพียงผู้
จําหน่ายกล้ องดิจิตลั ชัน้ นํา โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจออกเป็ น 3 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้ แก่ (1) กลุม่ ธุรกิจกล้ องดิจิตอล (2) กลุ่มธุรกิจ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และ (3) กลุม่ ธุรกิจบริ การภาพพิมพ์และบริ การอื่นๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่ได้ ยึดติดเพียงอุปกรณ์การถ่ายภาพแต่ได้ เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์อื่นรวมถึงการเก็บภาพในรู ปแบบการพิมพ์เพื่อให้ ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในปี ก่อนเราได้ เพิ่ม
กลุม่ ผลิตภัณฑ์คอ่ นข้ างมากในทุกๆ กลุม่ สินค้ า โดยเฉพาะกลุม่ กล้ องดิจิตลั พยายามเติมเต็มความต้ องการต่างๆที่หลากหลายตาม
lifestyle ที่แตกย่อยออกไป เช่น การถ่ายภาพมุมสูงจาก Drone และ Action camera ซึ่งในช่วงปลายปี มีกระแสตอบรับค่อนข้ างดี
จากผู้บริ โภค จึงมีการจําหน่ายเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ในปี นี ้ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ ง่ายขึ ้น โดยในปี นี ้บริ ษัทฯ ยังเน้ นเรื่ องการ
บันทึกวีดีโอมากขึ ้น มีการเพิ่มอุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์ รับภาพให้ ครบครันที่สดุ ในตลาด รวมถึงอุปกรณ์ output ต่างๆ นอกจาก
เป็ นดิจิตลั แล้ ว output ที่เป็ นลักษณะของงานพิมพ์ก็มีการกลับมาบริ โภคมากขึ ้น จะเห็นได้ ชดั เจนจากการจําหน่ายกล้ องฟิ ล์มโพรา
ลอยด์ทวั่ โลกประมาณ 6-7 ล้ านเครื่ องในปี ที่ผ่านมา เมื่อปลายปี จะเห็นได้ ว่ามีการจัดแสดงตัวอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ ที่ร้าน BIG
Camera ทุกสาขา ลูกค้ าสามารถสัง่ ผลิตสินค้ า เช่น หนังสือภาพ (Photobook) หรื อภาพพิมพ์บนผืนผ้ าใบ (Canvas) จากหน้ าร้ าน
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และทาง Online ได้ เลย ในปี นี ้เองเรายังคงมีการวาง Line up สินค้ าจากปี ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปั จจุบนั เพื่อตอบสนองความต้ องการที่
หลากหลายของลูกค้ า ทําให้ เชื่อว่าจะส่งผลให้ ผลประกอบการในปี นี ้ดีขึ ้น
การขยายช่องทางจัดจําหน่าย ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจากกว่า 250 สาขาเป็ น
กว่า 270 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ น
Big Camera Shop จํานวน 215 สาขา (ลดลง 2 สาขา)
Big Camera Galleria จํานวน 6 สาขา (เพิ่มขึ ้น 1 สาขา)
Big Mobile Shop จํานวน 42 สาขา (เพิ่มขึ ้น 16 สาขา)
AIS Shop by Partner เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 2 สาขา
Wonder Photo Shop เปิ ดดําเนินการแล้ วจํานวน 6 สาขา
ทังนี
้ ้ ที่ผา่ นมารายได้ ในกลุม่ ธุรกิจกล้ องดิจิตลั ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ มาจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) ให้
สูงขึ ้นจากการพัฒนา Line up สินค้ าต่างๆ จึงเป็ นที่มาของการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แม้ กระทัง่ ในปี นี ้เองยังคงจํากัด
การขยายสาขา บริ หารจัดการการเปิ ดและปิ ดให้ บริ การสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการเปิ ดสาขาเพิ่มในห้ างบางประเภท เช่น
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิ ้นปี นี ้ยังคงไม่แตกต่างจากปี ที่ผ่านมามากนักแต่เน้ นการเพิ่มยอดขายต่อ
สาขามากขึ ้น
โครงสร้ างรายได้ แบ่งออกเป็ น (1) ธุรกิจกล้ องดิจิตลั ซึ่งเป็ นรายได้ หลัก (2) ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3) ธุรกิจบริ การภาพ
พิมพ์ ซึง่ ธุรกิจบริ การภาพพิมพ์เป็ นธุรกิจที่มีกําไรค่อนข้ างสูงอันจะมีผลต่อกําไรในภาพรวมของบริ ษัทในอนาคต
สําหรับผลประกอบการปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 6,043 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จาก
ธุรกิจกลุม่ กล้ องดิจิตลั โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 774 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 จากปี ที่ผา่ นมา
สภาวะตลาดกล้ องดิจิตลั ไตรมาส 1 มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างดี แต่ประมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาดค้ าปลีก
ค่อนข้ างซบเซา กําลังซื ้อของผู้บริ โภคหายไป โดยเฉพาะในธุรกิจกล้ องดิจิตลั เองนันอิ
้ งกับการท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึ่งหากปี ไหนมีการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ดีก็จะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจกล้ องดิจิตลั ด้ วย สาเหตุที่กําไรไม่เป็ นไปตามเป้าในปี ที่ผา่ นมา ส่วนหนึ่งมาจากกําลังซื ้อ
ของผู้บริ โภคหายไป ประกอบกับการที่บริ ษัทฯ ออกสินค้ ารุ่ นใหม่ใน Segment ระดับบน แต่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงผู้บริ โภค
ระดับเริ่ มต้ น ทําให้ กระทบถึงสินค้ าใน Segment ระดับกลางถึงเริ่ มต้ น อีกทังไม่
้ ได้ มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากนัก ทําให้ การ
จับจ่ายน้ อยลงตามกําลังซื ้อ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯเชื่อมัน่ ว่ากระแสการท่องเที่ยวในปี นี ้จะดีขึ ้นและจะสามารถดึงกําลังซื ้อจากผู้บริ โภค
กลับมา ส่งผลดีโดยรวมต่อยอดขายของธุรกิจของบริ ษัทฯ
1.
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) ในปี ที่แล้ วบริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าขยายสาขา Big Mobile ให้ มีถึง 50 สาขา แต่ ณ สิ ้นปี 2560 มีเพียง 42 สาขาเป็ นเพราะ
สาเหตุใดจึงไม่เป็ นไปตามเป้าที่วางไว้ และยอดขายที่ไม่เป็ นไปตามเป้าเพราะเหตุใด
(2) สิง่ ใดจะเป็ นเครื่ องชี ้วัดว่าการจับจ่ายในปี นี ้จะดีขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
(3) โปรดชี ้แจงกําไรขันต้
้ น (GP) ของแต่ละปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
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(1) สาเหตุสว่ นหนึ่งเกิดจากการที่ศนู ย์การค้ ามีการเลื่อนกําหนดการเปิ ดให้ บริ การส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเลื่อนการเปิ ดสาขา
Big Mobile ตามแผนของศูนย์การค้ านันๆ
้ อีกทังในปี
้ ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ พิจารณาปิ ดให้ บริ การ

Big Mobile บางสาขา

ซึ่งในปี นี ้บริ ษัทยังคงดําเนินการตามแผนเปิ ดให้ บริ การสาขา Big Mobile อย่างต่อเนื่องไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม ส่วนของ
ยอดขายยังคงมี same store sale growth เฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาน 30 % และยอดขายบางส่วนเกิดจากสาขาที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นด้ วย
(2) เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยในปี ที่ผา่ นมายอดการท่องเที่ยวมีคอ่ นข้ างน้ อย แต่จาก
ไตรมาส 4 ของปี ที่ผ่านมามียอดการจับจ่ายเพิ่มขึ ้นประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) ในปี นี ้มีกล้ องรุ่ นใหม่ซึ่งเป็ น
สินค้ า Exclusive เฉพาะของบริ ษัท จึงคาดว่าจะส่งผลให้ มีการเติบโตที่ดีขึ ้น
(3) กําไรขันต้
้ น (GP) ในกลุม่ ธุรกิจกล้ องนันอาจจะไม่
้
คงที่ (swing) โดยขึ ้นลงอยูท่ ี่ 1-2 % ขึ ้นอยูก่ บั การแข่งขันและตัวสินค้ า
ที่อยูใ่ นกลุม่ Hi-end ซึง่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Line up) ในปี นี ้จะทําให้ GP เพิ่มขึ ้นมาได้
2.

นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
เนื่องจากมีสนิ ค้ าใหม่ ส่วนของสินค้ าเก่ามีปัญหาเรื่ องสินค้ าล้ าสมัยหรื อไม่
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
เนื่องจากทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ทนั บริ ษัทจึงต้ อง forecast สินค้ าล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3-6 เดือน ทําให้ สต๊ อก
สินค้ าค่อนข้ างเยอะในช่วงปี ก่อน ซึง่ มูลค่าสต๊ อกสินค้ าที่สงู นันเกิ
้ ดจากราคาเฉลีย่ สินค้ าที่สงู ขึ ้นด้ วย ซึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการกระแสเงินสดและหนี ้สินของบริ ษัทแต่อย่างใด

3.

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
(1) จากการที่ Big Mobile มีการเติบโต 30% จึงขอสอบถามอัตราการเติบโตของ Big Camera
(2) งาน Big Camera Festival 2018 ที่ผา่ นมามียอดขายเป็ นอย่างไร
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(1) เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทเน้ นการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็ นหลัก
ซึ่งตังแต่
้ ปี
2555 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลําดับ แสดงให้ เห็นได้ ว่าการ
เพิ่มยอดขายจากการเปิ ดสาขาใหม่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักของบริ ษัท แต่เป็ นการออกผลิตภัณฑ์ (Line up) และทําให้ ราคาเฉลี่ย
ของสินค้ าในตลาดสูงขึ ้น
(2) งาน Big Camera Festival 2018 มีผลตอบรับจากลูกค้ าค่อนข้ างดี ซึ่งในการจัดงานอีเว้ นท์แต่ละครัง้ จะขายดีอยู่แล้ ว
อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายจากการจัดงานอีเว้ นท์แต่เน้ นการขายทางหน้ าร้ านมากกว่า

4.

นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
Big Mobile มีกลยุทธ์จะรวมกับ Big Camera หรื อไม่ และมีเป้าหมายการเติบโตในระดับไหน
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
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ปั จจุบนั Big Mobile และ Big Camera ยังคงแยกกันอย่างชัดเจน เนื่องจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจมีจุดยืน (Position) ที่แตกต่าง
กัน อาจมีสนิ ค้ าบางส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น ธุรกิจบริ การภาพพิมพ์ที่สามารถนําเข้ ามาให้ บริ การภายในร้ าน Big Camera
โดยดูจากความสอดคล้ องของกลุม่ ลูกค้ า ซึ่งบริ ษัทคาดว่ารายได้ ในปี นี ้จะเติบโตขึ ้นร้ อยละ 10-15 โดยเน้ นที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ กล้ องดิจิตลั มากกว่าการเพิ่มจํานวนสาขา
มติท่ ปี ระชุม
วาระที่ 3

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ ได้ ชี ้แจ้ งผลการดําเนินงานแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบ
การเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทังรายงานผู
้
้ สอบบัญชี ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
1.

นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามดังนี ้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างสูง เป็ นเพราะสาเหตุใด
นางสาวชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อซักถามดังนี ้
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายนัน้ ส่วนที่เพิ่มขึ ้นหลักๆจะเป็ นเรื่ องค่าเช่าพื ้นที่ซงึ่ โดยปกติจะมีการปรับขึ ้นทุกปี ในอัตราร้ อย
ละ 5 และการเปิ ดสาขาใหม่เพิ่ม 20 สาขา รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายต่างๆซึ่งจะได้ รับการชดเชย (Compensate)
กลับมาในรูปของรายได้ อื่น สําหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารนันเพิ
้ ่มขึ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 10 ส่วนหนึง่ เป็ นเรื่ องของพนักงานที่มีการ
ปรับโครงสร้ างและการเพิ่มผลตอบแทนรายปี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามอีก ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ตามที่เสนอด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 17 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 1,191,517 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 256 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,726,384,348 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และการจ่ ายเงินปั นผล
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ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฎตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 777,783,665 บาท โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ วางแผนที่จะใช้
งบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 340 ล้ านบาท ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 458,754,244 บาท หรื อ
ประมาณร้ อยละ 58.98 ของกําไรสุทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไร
สุทธิเป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
จ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2561 กําหนดค่าสอบบัญชี เพื่อให้ เป็ นไป
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ คุณสมบัติ
ประวัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทในปี ที่
ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจําปี 2561ได้ แก่
4.

นายปรี ชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ

5.

นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรื อ

6.

นางสาววธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
เป็ นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาจํานวน 700,000 บาท (ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่
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รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป)
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตัง้ นายปรี ชา อรุ ณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรื อ นางสาวสุพรรณี
ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่ง
ของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน
รวม 3,200,000 บาท (ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่นที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง) ในกรณีท่ีผ้ สู อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีว าย จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่ นของสํา นักงานทําหน้ า ที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ผู้ดําเนินการประชุม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ โดยในปี
2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย

1. นายอาทิตย์
2. ดร.สุวิทย์
3. นางหฤทัย

ชุณหชัชราชัย
ธนียวัน
สุขยิ่ง

กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

พร้ อมทังรายงานให้
้
ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการของบริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
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ของบริ ษัท รวมถึงในช่วงที่ผา่ นมากรรมการทุกคนปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด เป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินการและกํากับดูแลบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตังนายอาทิ
้
ตย์ ชุณหชัชราชัย ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี
ต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 10
เดือน ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา
3 ปี 10 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มจี ึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระดังนี ้

6.1) นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,348 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

6.2) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,364,348 เสียง
20,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้ อยละ 0

6.3) นางหฤทัย สุขยิ่ง กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

2,726,364,348 เสียง
20,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ผู้ดําเนินการประชุม เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
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จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็ นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราที่
เสนอเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 500,000 บาท โดยคงอัตราค่าเบี ้ยประชุมกรรมการไว้ ดงั เดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

22,000 บาท

• กรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

15,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

2,726,384,341 เสียง
17 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 1 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 10 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 257 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,726,384,358 หุน้
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8.1

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศ
เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 ได้ กําหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ดังนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29 โดยเพิ่มเติมเรื่ องการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
ข้อ 29. คณะกรรมการของบริ ษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดื อนต่อครั้ง ณ ท้องที ่อนั เป็ นที ่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัท หรื อตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร
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การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทสามารถดํ าเนิ นการโดยการประชุมผ่านสื ่ออิ เล็กทรอนิ กส์ได้โดยดํ าเนิ นการ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่ 74/2557 เรื ่องการประชุมผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สาร เรื ่ อ งมาตรฐานการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของการประชุ ม ผ่ า นสื ่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2557 และกฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทัง้ ทีจ่ ะมี การแก้ไขเพิ่ มเติ มใดๆต่อไป
ให้บริ ษัทจ่ ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการอันเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ ได้แก่ เงิ นเดื อน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง
โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆตามความจํ าเป็ นและสมควรตามมติ ของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ”
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
เสียงดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 4 ข้ อ 29 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8.2

2,726,384,341 เสียง
17 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้ อ 35

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ดังนัน้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 5 ข้ อ 35 เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อ
กฎหมายที่แก้ ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
“ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจํ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุดของ
รอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิ สามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมื ่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 (สิ บ) ของจํ านวนหุ้นที ่จําหน่ายได้ทงั้ หมดอาจร้องขอเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิ สามัญผูถ้ ื อ
หุ้นเมื ่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื ่องและเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี ้ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 (สีส่ ิ บห้า) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีทีค่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ งเข้าชื ่อกัน
หรื อผูถ้ ือหุน้ คนอืน่ ๆรวมกันได้จํานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สีส่ ิ บห้า) วันนับแต่วนั ครบกํ าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช่ นนี ้ ให้ถือ ว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที ่คณะกรรมการเรี ย กประชุม โดยบริ ษั ทต้อ ง
รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายอันจํ าเป็ นทีเ่ กิ ดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณีทีป่ รากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จํ านวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมทีก่ ํ าหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิ ดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ด
จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริ ษัท”
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
เสียงดังนี ้

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในหมวดที่ 5 ข้ อ 35 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

2,726,384,341 เสียง
0 เสียง
17 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

อื่นๆ

สําหรับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นัน้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างศึกษาข้ อมูลและแนวปฏิบตั ิ อีกทังบริ
้ ษัทยังมีหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ าย
ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลาเข้ า
ร่วมประชุม จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ปิ ดประชุมเวลา 15.39 น.
อนึ่ ง หลัง การปิ ดประชุ ม มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะมาเข้ าร่ ว มประชุ ม รวมทั ง้ สิ น้ 258 ราย นั บ เป็ นจํ า นวนหุ้ น
3,528,878,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.2594 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
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(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ุ สมบัติครบถ้ วน และ
หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริ ษัทที่มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ปั จจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ห้ นุ ถือ
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้อํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มี นยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม
คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญา
มีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้น
ไปแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
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(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิ จการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

(2)

อายุ

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

(3)

อายุ

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ในวันพฤหัส บดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญ กรุ งซอย 70
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผู้รับมอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
พยาน

(

)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนั งสือมอบฉั นทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉั นทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
ถนน

เดือน
สัญชาติ

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

พ.ศ.
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

อายุ
ถนน

(2)

จังหวัด

ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(3)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

หรื อ
อายุ

จังหวัด

ปี
หรื อ

อายุ
ถนน

ปี

ปี

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70 แขวงวัดพระ
ยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

 วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี 2561

25

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 วาระที่ 3

ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง



พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 วาระที่ 4

ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง



พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปั นผล

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 วาระที่ 5

ไม่เห็นด้ วย





งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชี

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


 วาระที่ 6

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
พ่ ้ นจากตําแหน่งตามวาระ

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


การเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทังหมด
้
 เห็นด้ วย



 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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2. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 วาระที่ 7

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


 วาระที่ 8

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย





งดออกเสียง

วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย





งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั ้นไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ั บ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผู้รับมอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
พยาน

(

)
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ลงชื่อ

พยาน
(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
_____________________
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ


 วาระที่

เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรื่อง
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ น
การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละราย ตามที่
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2.
1.2.1

เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ใบขับขี่) หากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลีย่ นแปลงนันด้
้ วย
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้ องมีอายุไม่เกิ นหกเดื อนนับถึงวันเข้ า
ร่วมประชุม
นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
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1.2.2

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้ องมีอายุไม่เกิ นหกเดือนนับถึงวันเข้ าร่วมประชุม
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่างประเทศจะต้ องมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค ซึง่ มีอายุไม่เกิ นหกเดือนนับถึงวันเข้ าร่วมประชุม
กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้ เป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปลด้ วย
2.

วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้ กบั
ผู้ถือ หุ้น พร้ อมกับ หนังสือเชิ ญประชุม โดยผู้ถื อหุ้น ที่ไ ม่ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี 2562 ด้ วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม
ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ตามรายละเอียดซึง่ แนบมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดย
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ อง
มายังบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะรับ
กรุ งเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ สง่ มายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 ทังนี
พิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่สง่ ถึงบริ ษัทฯ ก่อนเวลาเริ่ มประชุมเท่านัน้
ในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนนัน้ ผู้ถือหุ้นจะต้ องปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือ
มอบฉันทะ พร้ อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นัน้ เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ในพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28
ถนนเจริ ญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม
หมวดที่ 5 ข้ อ 35.
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบบัญชีของบริ ษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้ า) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 1/10 (หนึ่ง
ในสิบ) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งระบุเ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 ข้ อ 36.
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน และไม่
น้ อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของสํ
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อสํานักงาน
สาขาหรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให้
2.

การดําเนินการประชุม
หมวดที่ 5 ข้ อ 38.
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
หมวดที่ 5 ข้ อ 37 วรรค 2.
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุมในการนี ้
ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมเว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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3.

องค์ ประชุม
หมวดที่ 5 ข้ อ 37.
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คน
หรื อไม่น้อยกว่า1/2 (กึ่งหนึง่ ) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึง่ ในสาม) ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัด เพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอก็ให้ นัด
ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม
4.

การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้ อ 39.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้ วยวิธีการใดให้ นบั 1 (หนึ่ง) หุ้นเป็ น 1 (หนึ่ง) คะแนน มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุค คลอื่ น เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
1.

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตังแต่
้ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน
2557

สัญชาติ

ไทย

อายุ

64 ปี

ที่อยู่

3689 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กทม. 10240

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ ทาํ งานระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังโดยสังเขป
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

2557-2557

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บจก. บิก๊ คาเมร่ า

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
(มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

กรรมการบริ ษัท

4/5

ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

4/4

ครัง้
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2.

นางหฤทัย สุขยิ่ง

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตังแต่
้ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน
2557

สัญชาติ

ไทย

อายุ

60 ปี

ที่อยู่

19 นาคนิวาส 27 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กทม. 10230

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังโดยสังเขป
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

2547-2559

ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ านธุรกิจธนาคาร 2

บมจ. ธนาคารทหารไทย

2557-2557

กรรมการตรวจสอบ

บจก. บิก๊ คาเมร่ า

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

กรรมการบริ ษัท

5/5

ครัง้

กรรมการตรวจสอบ

4/4

ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
1. นางวรรณ์ กมล เธียรกาญจนวงศ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี 10 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 24 เมษายน
2557

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

60 ปี

ที่อยู่

2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพ 10160

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

9.11

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-เป็ นคูส่ มรสของ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
-เป็ นมารดาของนายธนสิทธิ์ และนางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 147/2018

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังโดยสังเขป
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

บริษัท

2560-ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายพานิชย์

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก.เธียรกาญจนวงศ์

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

กรรมการบริ ษัท

5/5

ครัง้

37

2.ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี 10 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่อจากกรรมการที่ลาออก
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

36 ปี

ที่อยู่

2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพ 10160

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

10.67

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

- เป็ นบุตรของนายชาญ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
- เป็ นพี่ชายของนางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการ

หลักสูตร DAP รุ่นที่ 111/2014

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังโดยสังเขป ไม่มี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่

2560-2561

ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่

2560-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บจก. อิมเมจ โซลูชนั่ พลัส

2557-2558

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บจก. บิ๊ก คาเมร่า

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

ไม่มี (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561)
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3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการ

กรรมการอิสระ
4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระตังแต่
้ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน
2557
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไทย
44 ปี
13/25 ซอยแจ้ งวัฒนะ 14 แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ไม่มี
ไม่มี

ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA.
ปริ ญญาโท Statistics Washington State University, USA.
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014
หลักสูตร FSD รุ่นที่ 31/2016
หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017
หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลังโดยสังเขป
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

2557-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2553-2558
2557-2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้อํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

บริษัท

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
บจก. บิ๊ก คาเมร่า

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

กรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ

5/5
4/4

ครัง้
ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

มาด้ วยตนเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตร
ประจําตัวผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม ( เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ คู ดั ค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน ( สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง )
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม จนครบทุกวาระ และจนกว่าจะปิ ดการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562

ณ ห้ องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริ เวอร์ ไซด์
เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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