
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2563    

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

 
 

วันพฤหสับดทีี่ 25 มถุินายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   

เลขท่ี 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

     

    



 

 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2.   นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

3.   แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) สาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR-Code) 

4.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

   ของบริษัท https://investor.bigcamera.co.th/   

5.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

6.  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

7.  ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีมอบฉนัทะ  

8.  รายละเอียดกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ   

9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

10.  แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

        

       ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  

ได้มีมติให้กําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดท่ีี 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 

1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ท่ีอยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 

เมษายน  2562  ซึ่งบริษัทฯได้จดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวง

พาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสาํเนารายงานการประชมุมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 1)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น            

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

*กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบบญัชีปี 2562 

*วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพือ่ทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  พร้อมทัง้

รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และได้ผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562  พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชี  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการ

หกัทนุสาํรองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว  

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลให้มีการเลื่อนประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นออกไปจากกําหนดการเดิม ท่ีจะจัดขึน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ดงันี ้เพ่ือมิให้เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2563 อนมุตัิให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไร

สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรของกําไรสทุธิ ในรูปแบบเงินสดจากกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีได้รับ
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การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  รวม

เป็นเงินทัง้สิน้ 105,866,364 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีเสนอ 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2563  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คณุสมบตัิ 

ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความตอ่เน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีท่ี

ผา่นมา  รวมถึงความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีปี 2563 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี 2563 ดงันี ้

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 

เป็นจํานวนเงินรวม 3.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมาจํานวน 330,000 บาท (ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึง

คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมี  ท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  ซึ่งเป็นไปตาม

ธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  มีรายละเอียดดงันี ้
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ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัทฯ   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 

4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึง่ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี 2563 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3.1 ล้านบาท  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่ว

ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  

ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ

กบั 1 ใน 3  ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 

โดยในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.   นายชาญ   เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2.   ดร.สวุิทย์   ธนียวนั   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3.   นางหฤทยั  สขุยิ่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2563 (ปีที่เสนอ) 

บริษัท 
ค่าสอบทาน 

งบไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ 

งบประจาํปี 
รวม 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,080,000.00 1,460,000.00 2,540,000.00 

บริษัท อิมเมจ โซลชูัน่ พลสั จํากดั 60,000.00 350,000.00 410,000.00 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า โฮลดิง้ จํากดั - 150,000.00 150,000.00 

รวม 1,140,000.00 1,960,000.00 3,100,000.00 
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เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการ

สรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 14 

กมุภาพนัธ์ 2563  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

โดยรายละเอียดของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน และบทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระได้จดัสง่

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8 และสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 ตามลาํดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากบั

ดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ มาตัง้แต่เดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือนต่อเน่ืองกนั  ดร.สวุิทย์  ธนียวนั ซึ่งดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ มาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ต่อเน่ืองกนั และ นางหฤทยั  สขุยิ่ง ซึ่งดํารง

ตําแหนง่กรรมการอิสระมาตัง้แตเ่ดอืนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน ต่อเน่ืองกนั  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระกลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

*กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่    7        พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563         

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  ซึ่งได้พิจารณาตาม

แนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท  และอตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการคงเดิมจากปีก่อน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็นเงินจํานวน

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ตามรายละเอียดข้างต้น        

*กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์บริษัทในหนงัสือรับรองบริษัท (แก้ไข

ใหม)่ ในข้อ 50-51 เน่ืองจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะทําธุรกิจในสว่นของการรับซือ้และขายกล้องจากลกูค้าทัว่ไป 

ท่ีมีความต้องการสนิค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งการท่ีบริษัทฯทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการรับซือ้ขายกล้องท่ีผ่านการใช้

งานแล้ว ยอ่มมีความนา่เช่ือถือจากผู้บริโภครายยอ่ยได้เป็นอย่างดี ในสว่นของธุรกิจการให้เช่ากล้องก็เช่นกนั ทางบริษัทฯ มองว่าการ

ให้บริการเช่ากล้องในช่วงเวลาท่ีจํากดั เหมาะกบักลุม่ลกูค้าท่ีหลากหลาย ทัง้กลุม่ท่ีอยากทดลองการใช้งานก่อนตดัสนิใจลงทนุซือ้ และ

กลุม่ลกูค้าท่ีชอบการเปลีย่นแปลงสนิค้าและอปุกรณ์อยูบ่อ่ยครัง้ ซึง่เป็นโอกาสท่ีดีในการท่ีบริษัทฯจะเข้าทําธุรกิจในตลาดนี ้และเช่ือว่า

ธุรกิจดังกล่าวจะสามารถทํากําไรได้ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ใหม่ ดัง

รายละเอียดตอ่ไปนี ้

  ข้อ 50 ประกอบกิจการซือ้ ขาย กล้องถ่ายภาพ และอปุกรณ์ถ่ายภาพมือสอง 

  ข้อ 51 ประกอบกิจการให้เช่ากล้องถ่ายภาพ และอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

       เบีย้ประชุม/คน/ครัง้         เบีย้ประชุม/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 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือ

รับรองบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

*กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น          

(ถ้ามี) ดงันี ้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆในวาระนี ้  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่วข้างต้น   

อนึง่ ด้วยปัจจบุนัมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์

ดงักลา่ว จึงขอแจ้งให้ทา่นทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิตนในการเข้าร่วมประชมุดงันี ้

1.ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง เช่น มีการเดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ สามารถ

มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาท่ีสํานักเลขานุการบริษัท ตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ เลขท่ี 

115,115/1 ถนนสวสัดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160  

2. บริษัทฯจะจดัตัง้จดุคดักรองพร้อมทัง้อปุกรณ์ตา่งๆบริเวณด้านหน้าห้องประชมุ กรณีท่ีพบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเข้าไปในห้องประชมุ โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน หรือ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด แต่ทัง้นี ้บริษัทฯสนับสนุนให้

ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการลดจาํนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ของเชือ้โรค 

หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ  บริษัทฯขอเรียนให้ทา่นทราบวา่ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ

อิสระของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทฯท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 7) เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

  ในกรณีท่ีท่านประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะให้

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว  โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4) หรือ 

แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ พร้อมทัง้เอกสารประกอบ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5) และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย  

ทัง้นีห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใช้สําหรับการมอบฉนัทะให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์เข้า
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ร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านัน้  โดยหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

https://investor.bigcamera.co.th/ 

 ทัง้นี ้ทางบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมลว่งหน้าผ่านช่องทาง 

Email : IR@bigcamera.co.th เพ่ือบริษัทฯจะหยิบยกคําถามดงักลา่วขึน้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบนัทกึในรายงานการประชมุ 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 (Record 

Date) 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                                 

                   (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

             ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

                                                                                  
 

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  ท่ีอยู่ 28 ถนน   

เจริญกรุง 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 

 

เน่ืองจากเกิดความขดัข้องในระบบการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ผู้ดําเนินการประชมุจึงแจ้งให้ท่ีประชมุเพ่ือขอเลื่อนการ

เร่ิมการประชมุออกไปเป็นเวลา 30 นาที ทัง้นีเ้มื่อเวลาลว่งไปแล้วระบบยงัไม่เรียบร้อย นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ จึงได้

ขออนญุาตท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เร่ิมการประชมุโดยชีแ้จงรายละเอียดในวาระท่ีไมต้่องลงคะแนนเสยีงเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์ อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้ไมก่่อให้เกิดความสบัสนรายงานการประชุมฉบบันีจ้ึงเรียบเรียงลําดบัตามวาระการประชุมในหนงัสือ

เชิญประชมุ 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

นางสาวกมลวรรณ คงสนาม  (“ผู้ดําเนินการประชุม”)  ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 

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

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 
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• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                 0.10 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   

       1. กรณีปกติ   ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ใช้

สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ี

เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลบั

แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

• ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ และกําหนดให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความ

ประสงค์ดงักลา่วของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ  

• บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้ นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย            

ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสียง สําหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนน

เสยีงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

2. สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบตัร

ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนออกจากห้องประชมุ 

3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใส  บริษัทฯจึงขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นพยานใน

การตรวจนบัคะแนนเสยีง   

5. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสมโดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

 

 การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  12  ราย รวมเป็น 55  ราย นบัรวม

จํานวนหุ้นได้ 2,092,599,388 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ   
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 ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัทฯซึ่งมีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุ  ผู้ดําเนินการประชมุได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทฯท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ กลา่วเปิดการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังมี

รายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ประชุมเมื่อวนัท่ี 

11 เมษายน 2561 ซึง่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ 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     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2561 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการเป็นผู้ ชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ดงันี ้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถรักษายอดขายไว้ได้ กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ยงัคงมี 3 กลุม่ คือ (1) กลุ่มธุรกิจ

กล้องดิจิตลัซึ่งเป็นรายได้หลกั (2) กลุม่ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ (3) กลุ่มธุรกิจภาพพิมพ์และบริการอ่ืนๆ แม้ในปี2561 สภาวะ

เศรษฐกิจจะมีอตัราการซือ้ลดน้อยลง กําลงัซือ้ของผู้บริโภคหายไป ธุรกิจกล้องท่ีอิงกบัการทอ่งเท่ียวก็ยงัคงซบเซา โดยในช่วงเวลาของ 

ไตรมาส 1 และ 2 นัน้ มีอตัราการเติบโตท่ีดีในคร่ึงปีแรก แต่เร่ิมชะลอตวัลดลงในไตรมาส 3 และ 4 ประกอบกบับริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายท่ี

สงูขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ นัน้เป็นคา่เช่าพืน้ท่ี และค่าพนกังาน ซึ่งค่าเช่าพืน้ท่ีในปีท่ีแล้วนัน้เป็นการปรับขึน้ค่าเช่าในรอบปี

ซึ่งมีอตัราท่ีค่อนข้างสงู อีกทัง้ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจกล้องได้มีตวัแทนผู้ จําหน่ายเพ่ิมขึน้สง่ผลให้มีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ จึงเห็นได้ว่ากําไร
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ขัน้ต้นของบริษัทฯ นัน้ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน (ปี 2560) แตท่ัง้นีบ้ริษัท ฯ ได้ดําเนินการวางกลยทุธ์ในการขายด้วยการกระตุ้นตลาด 

และทําให้บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่ทางการตลาดมากขึน้  

โดยในช่วงต้นปีนี ้(ปี2562 ไตรมาส 1) สภาวะเศรษฐกิจ และกําลงัซือ้ยงัคงซบเซา เมื่อเปรียบเทียบกบัต้นปี 2559 ช่วงไตรมาส 1 และ 2 

ท่ีกําลงัซือ้ค่อนข้างดี ทัง้นีใ้นช่วงต้นปีนีบ้ริษัทฯ จะพยายามรักษายอดขาย และเช่ือมัน่ว่าในไตรมาส 3 เป็นต้นไปกําลงัการซือ้จะ

กลบัมา อีกทัง้ธุรกิจกล้องยงัมีกล้องเปิดตวัใหม่ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้ายคุปัจจุบนัมากขึน้ และบริษัทฯ มัน่ใจว่า

การแขง่ขนัทางการตลาดในปีนีจ้ะลดน้อยลง โดยผู้แขง่ขนัทางการตลาดบางสว่นเร่ิมชะลอตวัลง ทําให้ทางเลือกของผู้บริโภคค่อนข้าง

เฉพาะมากขึน้ โดยจะสง่ผลให้บริษัท ฯ นัน้ได้ลดคา่ใช้จ่ายในการแขง่ขนัทางการตลาดลง ทัง้นีอ้าจสะท้อนให้กําไรขัน้ตอนของบริษัทฯ 

คอ่นข้างดีขึน้ อยา่งไรก็ตามในปีนีบ้ริษัทฯ จะปรับลงต้นทนุในลดลงเพ่ือให้กําไรของบริษัทฯ ดีขึน้ 

1. นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมฑ์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

 ช่วยชีแ้จ้งถึงคา่รีเบต (รายได้สง่เสริมการขาย) ท่ีติดลบในไตรมาส 4 วา่มีการหลกัการคิดคํานวณอยา่งไร 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 เน่ืองจากการคํานวณ กําไรขัน้ต้น (GP) นัน้ต้องนําค่ารีเบตมารวมด้วย ทัง้นีก้ารท่ีบริษัท ฯ ได้รับเงินซัพพอร์ทจากทาง 

Supplier นัน้คอ่นข้างซบัซ้อน เช่นในบางไตรมาสบริษัทฯ ขายสนิค้าท่ีมี GP สงู และรีเบตตํ่า จะสง่ผลให้ในไตรมาสนัน้ปรากฏค่ารีเบต

ลดลง อยา่งไรก็ตามการคํานวณรวมทัง้ปีค่ารีเบตก็ยงัคงติดลบ เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาบริษัท ฯ ได้เน้นการจดัโปรโมชัน่เพ่ือกระตุ้น

ตลาด  

 นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ตอบข้อซกัถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 เน่ืองจากไตรมาส 4 บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงวิธีการนําเสนอข้อมลูในสว่นของค่ารีเบต จากเดิมท่ีแสดงเป็นรายได้อ่ืน เป็น

การนํารายได้สง่เสริมการขายในสว่นของเงินท่ีได้รับสนบัสนนุจากการจดัโปรโมชัน่ท่ีบริษัทฯ ได้รับสนบัสนนุจากทาง Brand มาชดเชย

กบัต้นทนุขายแทน โดยงบการเงินในไตรมาส 1- 3 บริษัทฯ ยงัคงแสดงรายการดงักลา่วไว้ในรายได้อ่ืน โดยไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นํา

รายได้ทัง้จํานวนดงังกลา่วมาแสดงหกักลบจากต้นทนุขายแทน ทัง้นีร้ายได้สง่เสริมการขายของไตรมาส 4 มีจํานวน 84 ล้านบาท  

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 
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นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 (1) ในช่วงปลายปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดร้าน BIG Cameraเพ่ิมขึน้ท่ีประเทศเวียดนาม ณ เมืองโฮจิมินท์ เพ่ือทดลอง

ตลาดเวียดนามเน่ืองจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพของตลาดท่ีเวียดนาม โดยท่ีผู้บริโภคท่ีประเทศเวียดนาม และประเทศไทยนัน้มี

ความคล้ายคลงึกนั ในสว่นของการบริโภค การท่องเท่ียว และlifestyle การใช้อปุกรณ์ถ่ายภาพ ทัง้นี ้ปัจจุบนัตลาดเวียดนามยงัคงมี

ความตา่งกบัของประเทศไทยอยูพ่อสมควร ซึง่อาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลีย่น อย่างไรก็ตามท่ีร้าน BIG Camera ท่ีเวียดนามยงัคง

เป็นรูปแบบร้าน standalone ซึง่ปัจจบุนัมีประเทศเวียดนามเร่ิมมีห้างสรรพสนิค้าเพ่ิมขึน้ ผู้บริโภคเร่ิมเข้าห้างสรรพาสนิค้ามากขึน้ ทัง้นี ้

ร้าน BIG Camera ตัง้แตป่ลายปีการตอบสนองของผู้บริโภคคอ่นข้างดีขึน้ 

(2) ในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมสาขาสําหรับธุรกิจ

โทรศพัท์มือถือ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการสร้างพนัธมิตรร่วมกับเจ้าของผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางกลยทุธ์ในสว่นของ market penetration โดยปัจจบุนับริษัทเปิดให้บริการร้าน AIS จํานวน 3 สาขา และร้าน Telewiz 

จํานวน 4 สาขา อีกทัง้กล้องถ่ายภาพถือเป็นอปุกรณ์เสริมอย่างหนึ่งสําหรับกลุม่คนท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพ ต้องการความละเอียดของ

ภาพ และศกัยภาพของกล้องท่ีแตกตา่งจากโทรศพัท์มือถือซึง่ถือวา่เป็นการขนานกนัไประหวา่งกล้องและโทรศพัท์มือถือ 

(3) เน่ืองจากการได้รับสิทธิบริหารร้าน AIS และ Telewiz ทาง AIS จะนํากลุ่มร้านให้ทางผู้สนใจเสนอตวัเข้าเป็น

ผู้บริหารร้านเป็นช่วงๆ โดยในช่วงระยะนีท้าง AIS ยงัไมม่ีการนําเสนอ  

(4) ในปีท่ีผา่นมาธุรกิจภาพพิมพ์คอ่ยๆเตบิโตขึน้ โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสนบัสนนุให้จดัแกลเลอร่ีโชว์ภาพของลกูค้าท่ีเข้า

มาใช้บริการพิมพ์ภาพจากร้าน BIG Camera ซึง่ในปีนีบ้ริษัทฯ กบัทางแบรนด์จะเน้นการโปรโมทเพ่ือกระตุ้นตลาดของธุรกิจนี ้พฒันา

แพลตฟอร์มทางออนไลน์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งวา่สบืเน่ืองจากวาระท่ี 2 บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชี สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอด้วย

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้
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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  

 ผู้ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรกําไรสําหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้ว 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน  550,833,132 

บาท  โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14กมุภาพนัธ์ 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 282,310,304 บาท 

หรือประมาณร้อยละ 51 ของกําไรสทุธิ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ 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) รวม

จํานวน หุน้ทีเ่ขา้ประชมุในวาระนี ้2,502,841,288 หุน้ 
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วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีประจําปี 2562  กําหนดค่าสอบบญัชี  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  คุณสมบตัิ  ประวัติ  

ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความต่อเน่ืองและประสทิธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีท่ีผา่นมา  

รวมถึงความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีประจําปี 2562  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อี

วาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจําปี 2562ได้แก่ 

4. นายปรีชา   อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

5. นางสาวสพุรรณี   ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

6. นางสาววธู   ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 

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

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ นางสาวสพุรรณี  

ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึ่ง

ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวน

รวม 3,430,000 บาท  (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 

ดงันี ้

เห็นด้วย 2,502,841,288   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 
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วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชมุ  รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า ในการประชุมผู้

ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับ 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  โดยในปี 2562 มี

กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.  นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์     กรรมการ 

 2.  นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์    กรรมการ 

 3.  ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการสรรหากรรมการ  บริษัทฯ ได้ประกาศให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็น

วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์การ

สรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ  รวมถึงในช่วงท่ีผา่นมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้ววา่กรรมการทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการมาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 

4 ปี 10 เดือนตอ่เน่ืองกนั  นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการท่ี

ลาออก นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  และ ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกูลนวุฒัน์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมา

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 
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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          

ผู้ดําเนินการประชมุ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  ซึง่คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทัง้

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคงอตัรา

คา่เบีย้ประชมุกรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,513,717,988  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิม 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 และมีการนําสนิค้าคงเหลอืของร้านในประเทศไทยไป

ขายในร้านประเทศเวียดนามหรือไม ่

(3) มมุมองธุรกิจท่ีประเทศเวียดนามบริษัทฯ จะใช้เวลาเท่าไหร่เพ่ือให้เห็นผลโดยมีนยัยะสําคญั และในอนาคตบริษัทฯ จะให้

ความสาํคญัในประเทศเวียดนามมากกวา่ประเทศไทยหรือไม ่

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1) เน่ืองจากการซือ้สนิค้าเพ่ือขายในประเทศเวยีดนามนัน้ บริษัทฯ ได้ติดตอ่ซือ้ขายกบัผู้จดัจําหนา่ยโดยตรงภายในประเทศ และ

ทําการซือ้ขายเป็นเงินเวียดนามจึงไมม่ีผลกระทบเร่ืองคา่เงิน 

(2) ในประเทศเวียดนามการใช้งานกล้องยงัถือวา่จํากดัเฉพาะกลุม่คนนกัถ่ายภาพมืออาชีพ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการให้เทรนด์

ของผู้บริโภคนัน้ปรับเปลี่ยน สว่นการซือ้สินค้าเพ่ือขายในร้าน BIG Camera ท่ีประเทศเวียดนามนัน้บริษัทฯ ได้ติดต่อซือ้ขายกบัผู้จดั

จําหนา่ยโดยตรงภายในประเทศตามข้อตกลงห้ามซือ้ขายออกนอกประเทศ 

(3) เน่ืองจากธุรกิจการขายสินค้านัน้ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุท่ีประเทศเวียดนามนัน้เน่ืองด้วย

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและทิศทางการใช้ชีวิตของคนเวียดนามท่ีใกล้เคียงกับคนไทย แต่ทัง้นีป้ระเทศไทยยงัคงเป็นตลาดหลกัท่ีมี

ศกัยภาพในการซือ้สงูกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคเอเชีย 

2. นายสเุมธ เอือ้งพลสูวสัด์ (สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) ได้สอบถามดงันี ้

(1) นโยบายมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีความคืบหน้าอยา่งไร 

(2) บริษัทฯ กําหนดวิธีการจดัการกบัสนิค้าคงคลงัอยา่งไร 

นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1) บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัต่อนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างยิ่ง โดยให้กรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ และบริษัท ฯ ยงัมีช่องทางเพ่ือให้พนกังานแจ้งข้อมลูการทุจริต อีกทัง้สง่เสริมให้กรรมการอิสระเข้ารับการอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพนูความรู้อยูเ่สมอ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(2) เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินการติดตอ่กบั supplier อยา่งตอ่เน่ือง และได้ร่วมกบั supplier จดัทําโปรโมชัน่เพ่ือกระตุ้นตลาด ซึ่ง

18 

 



 

 

 

 

จํานวนสนิค้าคงคลงัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในบางช่วงเวลานัน้เกิดขึน้จากการคาดการณ์ของบริษัทฯ และไม่เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ อีกสว่น

หนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลกัเกิดขึน้จากการท่ีปัจจุบนัการซือ้กล้องของผู้บริโภคนัน้เปลี่ยนแปลงไปโดยหนัมาซือ้กล้องท่ีมีมลูค่าสงูขึน้ ทัง้นี ้

ปัจจบุนับริษัทฯ พยายามจดัการสนิค้าคงคลงัในอยูใ่นจดุท่ีเหมาะสม 

 

3. นายศภุโรจ โรจน์วีระ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

ในสองสามปีท่ีผา่นมากล้อง mirrorless ได้รับความนิยม แต่ปัจจุบนัเร่ิมซบเซาลง บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไร และมีเป้าหมาย

อยา่งไร 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เน่ืองจากในช่วงสองปีท่ีผ่านมาภาวะเศรษฐกิจ และกําลงัซือ้ของผู้บริโภคนัน้ลดลงจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจกล้อง แต่ทัง้นี ้

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าผู้บริโภคได้หันมาใช้กล้องเพ่ือศักยภาพในการถ่ายภาพเป็นจํานวนท่ีมากขึน้อย่างไรก็ตามบริษัฯ ได้ร่วมมือกับ 

supplier เพ่ือดเูทรนด์ของตลาดในปัจจบุนัอยา่งตอ่เน่ือง  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก  ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ กล่าว

ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชมุ  จากนัน้จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ปิดประชุมเวลา 16.14 น. 

 อนึง่หลงัการปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 77 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 2,513,717,988 

หุ้น  คิดเป็นร้อยละ71.23 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ                                                                             

 

 

 

 

 

 

 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 

 (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 

 เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
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             สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2

     นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอสิระ 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

หมายเหต ุ :  กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิครบถ้วน   และ

ปัจจบุนักรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  ดงันี ้

 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้หุ้นถือ

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่   หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขอ

อนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว  ไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง

และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ อํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ของผู้ ขออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง การใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย   บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญา

มีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาต หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้

ไปแล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่ว  ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ่งผู้สอบบญัชีของ
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ผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ)    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ   ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาตและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ช)    ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้   เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม ่       

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา   

หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และ  เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต  ภายหลงัได้รับการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แล้ว   กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision)  ได้ 
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              สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที่       

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที่  

  ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                 เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563       

ในวนัพฤหสับดทีี่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวดัพระ

ยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      พยาน 

(  ) 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนที่        

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที่   

   ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                 

อําเภอ/เขต                จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง              

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563        

ในวนัพฤหสับดทีี่ 25 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวดัพระ

ยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                     เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสียง  
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 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 3         พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชี สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงดจา่ยเงินปันผลประจําปี 2562 และรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 และกําหนดคา่สอบบญัชี  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ    

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์                     

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

2. ดร.สวุิทย์   ธนียวนั 

   เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

3. นางหฤทยั  สขุยิ่ง                   

       เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

   วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์บริษัทในหนงัสือรับรองบริษัท ข้อ 50-51 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

   วาระที่ 9 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      พยาน 

(  ) 

ลงช่ือ      พยาน 

(  ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  

ในวันพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70                

แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

_____________________ 

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

 

  วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็น

การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ

เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป 

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิท่ีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย   ตามท่ี

บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบขบัขี่) หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยหนงัสือมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้า

ร่วมประชมุ 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
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1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมี

การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ซึง่มีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 

บริษัทฯได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข  ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนาม

ของผู้ ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดย

การจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

มายงับริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้สง่มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี  18 มิถุนายน 2563 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ

พิจารณาเฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีสง่ถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  

 

ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนนัน้   ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์  จํานวน  20  บาท ในหนงัสือ

มอบฉนัทะ  พร้อมขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้   เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้

ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ในพฤหสับดีท่ี 25 มิถนุายน 2563  ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 28 ถนน

เจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 35. 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 (สี่) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบบญัชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 1/10 (หนึ่ง

ในสิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 ข้อ 36. 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ

หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ไม่น้อยกว่า  7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนั และไม่

น้อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯหรือสํานกังาน

สาขาหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดให้ 

 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 38. 

ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37 วรรค 2. 

ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี ้

ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37. 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน 

หรือไมน้่อยกวา่1/2 (กึ่งหนึง่) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1/3 (หนึง่ในสาม) ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั เพราะ          

ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัด

ประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ 

จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ข้อ 39. 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นบั 1 (หนึ่ง)  หุ้นเป็น 1 (หนึ่ง) คะแนน มติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ            

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ 
 

1. ดร.สุวิทย์  ธนียวนั   

ตาํแหน่ง      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       66 ปี 

ท่ีอยู่      3689 ซอยโยธินพฒันา 11 แยก 7 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ   

กทม. 10240 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563   

คุณวุฒทิางการศกึษา  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  

        บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง     บริษัท 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

 (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่   

2557 - 2557   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บจก. บิก๊ คาเมร่า   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562   กรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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2. นางหฤทัย  สุขยิ่ง   

 

ตาํแหน่ง      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ    5 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       62 ปี 

ท่ีอยู่        19 นาคนิวาส 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2547-2559   ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิานธุรกิจธนาคาร 2  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

2557-2557   กรรมการตรวจสอบ      บจก. บิก๊ คาเมร่า  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562   กรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

รายละเอียดกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

1. นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   ประธานกรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 10 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ      64 ปี 

ท่ีอยู่ 2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 

กรุงเทพ 10160 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    31.61 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -เป็นคูส่มรสของ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 

-เป็นบดิาของนายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ 

คุณวุฒทิางการศกึษา    - 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 190/2014 หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 118/2015 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

2561-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก. ล้านนา เอสเตท 

2560-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก.เธียรกาญจนวงศ์    

2556-ปัจจบุนั  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บจก. ซีดบัเบิล้ย ูดีเวลลอปเม้นท์ 

2540-2558  กรรมการ      บจก. บิก๊ คาเมร่า 

2544-2558  กรรมการ      บจก. บิก๊ คาเมร่า (2001)   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562   กรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 

35 

 



 

2.ดร.สุวิทย์ ธนียวนั 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       66 ปี 

ท่ีอยู่      3689 ซอยโยธินพฒันา 11 แยก 7 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ   

กทม. 10240 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี  

คุณวุฒทิางการศกึษา  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DCP 24/2002  หลกัสตูร DCP 224/2017 

หลกัสตูร BNCP 1/2017 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2561 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  

        บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง     บริษัท 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

                     (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่   

2557 - 2557   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บจก. บิก๊ คาเมร่า   

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562   กรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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3. นางหฤทัย สุขยิ่ง 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ    5 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       62 ปี 

ท่ีอยู่        19 นาคนิวาส 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DAP 113/2014 หลกัสตูร ITG 2/2016 

หลกัสตูร DCP 239/2017 หลกัสตูร DDP 2017 

หลกัสตูร AACP 25/2017 หลกัสตูร BNCP 2/2017 

หลกัสตูร HRP 15/2017 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2547-2559   ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิานธุรกิจธนาคาร 2  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

2557-2557   กรรมการตรวจสอบ      บจก. บิก๊ คาเมร่า  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562   กรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดท่ีี  25  มิถนุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น 

เปิดลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 

 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร 

ประจําตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

มาด้วยตนเอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจําตวั 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ ( เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน ( สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง ) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

 
 

 

ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   

เลขท่ี 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   
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