หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2561

บริษัท บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
รายงานประจําปี ซงึ่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-Rom)
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์
ของบริ ษัท www.bigcamera.co.th )
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัททีเ่ สนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ตารางเปรี ยบเทียบข้ อบังคับเดิมของบริ ษัทและส่วนที่ขอแก้ ไขเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ มีมติให้ กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องชาเทรี ยม บอลรู ม
ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยู่ 28 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่

11 เมษายน 2560 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 2560
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กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึ งเห็นสมควรเสนอให้ ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบบัญชีปี 2560
วาระนี ้เป็ นการแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทัง้

รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้ ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซงึ่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
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 2560 พร้ อมทังรายงานผู
้
้ สอบบัญชี ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

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

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการ
หักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว
ตามผลการดํ า เนิ น งานสํา หรั บ รอบบัญ ชี ปี 2560

บริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรสุท ธิ จํ า นวน 777,783,665 บาท โดยในปี 2561

บริ ษัทฯ วางแผนที่จะใช้ งบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิ จจํ านวนรวมทังสิ
้ ้น 340 ล้ านบาท
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงพิจารณาให้ ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการรอบปี บญ
ั ชี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 458,754,244 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 58.98
ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก
เนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 อนุมัติการจัดสรรกํ าไรจากผล

ประกอบการสําหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ทังสิ
้ ้น 458,754,244 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 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 2561 โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ คุณสมบัติ
ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯในปี ที่
ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจําปี 2561 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 2561
เป็ นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนที่เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาจํานวน 700,000 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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2561 (ปี ที่เสนอ)
บริษัท

ค่ าสอบทาน
งบไตรมาส

ค่ าตรวจสอบ
งบประจําปี

ค่ าตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ

รวม

บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

1,080,000.00

1,460,000.00

250,000.00

2,790,000.00

60,000.00

350,000.00

-

410,000.00

1,140,000.00

1,810,000.00

250,000.00

3,200,000.00

บริ ษัท อิมเมจ โซลูชนั่ พลัส จํากัด
รวม

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
บัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 3,200,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีว าย จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่ นของสํา นักงานทําหน้ า ที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้

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 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายอาทิตย์

ชุณหชัชราชัย

กรรมการ

2. ดร.สุวิทย์

ธนียวัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นางหฤทัย

สุขยิ่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ประกาศให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
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โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลมายังบริ ษัทฯ
โดยรายละเอียดของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 และสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9 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 น อย่า งดีแ ละมี
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด เป็ นผู้ที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายที่เอื ้อประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากับ
ดูแลบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายอาทิ
้
ตย์ ชุณหชัชราชัย ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการมาตังแต่
้ เดือน
เมษายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 4 ปี ต่อเนื่องกัน ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือน
มิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน และนางหฤทัย สุขยิ่ง ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้
เดือนมิถนุ ายน 2557 นับถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน ต่อเนื่องกัน ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึง่
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

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 ซึง่ เป็ นอัตราที่เสนอเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 500,000 บาท โดยคงอัตราค่าเบี ้ยประชุม
กรรมการไว้ ดงั เดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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รายละเอียดค่ าตอบแทน

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
เบีย้ ประชุม/คน/ครัง้

ปี 2560
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 2561 เป็ นเงินจํานวน

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8.1

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิ

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 29 โดยเพิ่มเติมเรื่ องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 10
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4

ข้ อ 29 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.2

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้ อ 35

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิ

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 5 ข้ อ 35 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา
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100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 10
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 5

ข้ อ 35 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

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 และสถานที่
ดังกล่าวข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่ทา่ นประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
หรื อ แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และยื่นต่อบริ ษัทฯก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ สําหรับการมอบ
ฉันทะให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศ
เท่านัน้ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.bigcamera.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทฯขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯตามรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8) เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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