
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
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Ref.CS006/59 

       วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

2. รายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Row 

3. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ 1) 

4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (เอกสาร 

     ประกอบ 2) 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน (เอกสารประกอบ 3) 

6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารประกอบ 4) 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (เอกสารประกอบ 5) 

8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (เอกสารประกอบ 6) 

9. รายละเอียดกรรมการท่ีออกตามวาระ (เอกสารประกอบ 7) 

10.ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (เอกสารประกอบ 8) 

11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 

            ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559  ได้

มีมติให้กําหนดนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา  13.00  น. สถานท่ี  ณ ห้องบอลรูม1 

โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู ่545 สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :    การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 22 ตุลาคม  2558 

เวลา  14.00  น. โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1   

ความเห็นของคณะกรรมการ :    เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2558รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 

 

 

 



 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมจดัทํารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2558 ดงัรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

  31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําปี 

2558 ซึง่รับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุงบกําไร ขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด  

  31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อย

กวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 

10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่

ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุสาํรองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว เว้นแตจ่ะมีความจําเป็นเหตอุนัควรท่ีไมส่ามารถจ่าย

ได้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึง่การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทและความเห็นชอบ

จากผู้ ถือหุ้น 

 ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลงัมีกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จํานวน  

586,202,648 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ในปี 2558 จํานวนร้อยละสิบ ของทนุจดทะเบียน 

คิดเป็นเงิน 35,288,788 บาท ทําให้กําไรสทุธิประจําปี 2558 หลงัหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมาและทนุสํารองตามกฎหมาย

คงเหลือจํานวน 502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯมีงบประมาณการใช้จ่ายหมนุเวียนรวมถึงการลงทุนเพ่ือการขยายธุรกิจ

 



 

จํานวนรวมทัง้สิน้ 289 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอตัราหุ้น

ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 211,732,728 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุตัิจ่ายเงิน

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงิน  211,732,728 หรือเท่ากบัร้อยละ 36 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทรอบบญัชี 

2558  

 วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณากาํหนดค่าสอบ 

  บัญชีประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพ่ือเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ประกอบข้อ 40 ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจําทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราค่า

สอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2559 ได้แก่ 

 1.  นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

 2.  นางสาว วราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 

 3.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 

 

  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทฯ ประจําปี 2558  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน

ของบริษัทฯประจําปี 2559  บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

(มหาชน) โดยกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559 เป็นจํานวนรวม 2,100,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2558 จํานวน  645,000 บาท (ทัง้นี ้

คา่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไป

ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  

ความเห็นของคณะกรรมการ : ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประวตัิการทําหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีแต่ละรายเพ่ือให้มัน่ใจถึง

ความเป็นอิสระในการทํางานของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชี และมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ

บริษัทนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีได้เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติเห็นชอบและสมควรให้เสนอต่อประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน

เลขท่ี 3930 หรือ นางสาว วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 หรือ นางชลรส สนัติ อศัวราภรณ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบญัชี รวม

ทัง้สิน้ 2,100 ,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจา่ยจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ

 



 

เดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป) ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดไว้ว่าให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราถ้า

จํานวนกรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปี

ท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัต่อๆไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้

ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งนีต้ามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ในปี 2559กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระจํานวน 3 ทา่น ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

  1.   นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  2.   นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  3.   นายอาทิตย์  ชนุหชชัราชยั  กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นควรเสนอให้

กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีความเห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้ ทีความรู้ ความสามารถ มีความ

เป็นอิสระ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้แนบประวตัิของกรรมการทัง้ 

3 ทา่นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วเอกสารประกอบท่ี 7 

วาระที่    7              พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559         

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ 29 ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอนัเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิ

หน้าท่ี ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจําเป็นและสมควรตามมติท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าเบีย้ประชุมกรรมการสําหรับปี 2559 ซึ่งเป็น

อตัราเดิมกบัปี 2558 ดงันี ้

 • ประธานกรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500  บาท 

 • กรรมการ    เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500 บาท 

 • กรรมการตรวจสอบ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 



 

วาระที่ 8  อื่นๆ(ถ้ามี)  

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะ

แต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

หรือ แบบ ข.  แบบใดแบบหนึง่ และยื่นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ  ตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบใดแบบหนึง่) 

    ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้กําหนดรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2559  (Record date) เป็นวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ มาตรา 225 วนัท่ี 7 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

 

       

       ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                         

             (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

       ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสัท่ี 22 ตลุาคม 2558 เวลา 14:00  น. ณ ห้องบอลลมูเอ โรงแรมมาริออท 2 ซอยสขุมุวิท 57 แขวงคลองตนั เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

(1) นายชาญ        เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ 

(2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ  

(3) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

(4) นายชิตชยั       เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

(5) นายอาทิตย์     ชณุหชชัราชยั                      กรรมการ 

(6) ดร. สวุิทย์       ธนียวนั                        กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) ศ. ดร. ภมูิฐาน  รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                             

(8) นางหฤทยั     สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไมม่ี 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

(1) นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล             ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

(1) นายรัฐชยั  ธีระธนาวฒัน์   

(2) นางสาวเดือนพรรณ  ลลีาวิวฒัน์   

(3) นางสาวกิตติพร  วฒันะนพุงษ์ 

(4) นางสาวชนิกานต์   ชินสาํราญ 

ที่ปรึกษาทางกฏหมายจากบริษัท ฮนัตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

(1) นายจกัรกฤษณ์  ดา่นเฉลมินนท์ 

 



 

(2) นางสาวบงกชกนัย์ ชมุสาย ณ อยธุยา 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบข้อมลูของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ 

ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   882,219,700 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    882,219,700 บาท 

• แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน               3,528,878,800      หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.25  บาท 

 

 การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 43 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน 22 ราย รวมเป็น 65 ราย นบั

รวมจํานวนหุ้นได้ 2,740,222,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.65 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดย

ข้อบงัคบัของบริษัทซึง่มีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมตใินแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือโดยให้นบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดให้ปฏิบตัิก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โปรดขีดฆ่า

ของเดิมและลงช่ือกํากบัด้วยทกุครัง้ 

3. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 วงเล็บ 1 กําหนดว่าในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชีข้าด ดงันัน้ในการ

พิจารณาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ว่าเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ หรือไม ่จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วยของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการลงคะแนนงดออกเสียง บริษัทจะไม่

นบัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

4. การลงคะแนนเสยีงในกรณีท่ีกิจการต้องได้รับมติพิเศษตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมกรณีตามข้อบงัคบัตามข้อ 39 วงเล็บ 2 ให้

ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ใน

การพิจารณาคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆหรือไม่ จะนบัคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

รวมถึงคะแนนในเสยีงของงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

 



 

5. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยสง่บตัรลงคะแนน

ลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนจะออกจากห้องประชมุ  

6. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั 

7. การลงมติในแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสม โดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ผู้ดําเนินการประชมุแนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้นายชาญ เธียร

กาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558 และมอบหมายให้ นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดําเนินการประชุมเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

นายธนสทิธ์ิเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จดัขึน้เมื่อ

ในวนัจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. โดยสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2558 ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,757,719,805 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

 หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ เข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 13 ราย นับรวมเป็นจํานวนหุ้ น 

17,497,707 หุ้ นรวมเ ป็นผู้ เ ข้า ร่ วมประชุมทั ง้ สิ น้   78 รายนับรวมเ ป็นจํานวนหุ้ น 

2,757,719,805 หุ้น 

 



 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการทัง้หมดระหว่างบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด 

และบริษัท บิ๊ก คาเมร่า จาํกัด 

นายธนสทิธ์ิ ได้มอบหมายให้ นางสาวเดือนพรรณ  ลีลาวิวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงินชีแ้จงแก่ท่ีประชุมว่า 

ปัจจบุนั บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เกือบทัง้หมด

ในบริษัท บ๊ิก คาเมร่า จํากดั (“บิ๊ก คาเมร่า”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ (Operating Company) และ

ถือหุ้นบริษัท บ๊ิก คาเมร่า (2001) จํากดั (“บิ๊ก 2001”) อีกทอดหนึ่งซึ่งในปัจจุบนั บ๊ิก 2001 เป็นปัจจุบนั

มิได้มีกิจกรรมทางธุรกิจแต่อย่างใด การถือหุ้นดงักล่าวจึงเป็นรูปแบบโครงสร้างสามชัน้ซึ่งทําให้กลุ่ม

บริษัทเกิดข้อจํากดัในการดําเนินกิจการบางประการ กลุม่บริษัทจึงมีแผนปรับโครงสร้างกิจการกลุม่บริษัท

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท บ๊ิก 2001 และชําระบญัชีตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายกําหนด

เพ่ือให้ทรัพย์สนิของ บ๊ิก 2001 โอนมายงั บ๊ิก คาเมร่า ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บ๊ิก 2001 

(2) ดําเนินการโอนกิจการทัง้หมดจาก บ๊ิก คาเมร่า มายงับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีดําเนิน

ธุรกิจเพียงบริษัทเดียว อนัจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การประกอบกิจการโดยมีบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียวจะเป็นการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัททัง้ทางธุรกิจและทาง

กฎหมายในสว่นการขออนมุตัิการดําเนินการตา่งๆ จากทัง้กรรมการและผู้ ถือหุ้น 

(ข) การโอนกิจการมายังบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ให้เป็นผู้ดําเนินธุรกิจโดยตรงจะทําให้กลุม่บริษัทมคีวามนา่เช่ือถือยิง่ขึน้ อนั

เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่คู่ค้า ผู้ ร่วมลงทนุ หรือตวัแทนจําหน่ายในกรณีท่ีกลุ่ม

บริษัทจะขยายกิจการตอ่ไปในอนาคต 

(ค) การโอนกิจการทัง้หมดฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้โดย

ไมจํ่าเป็นอนัเน่ืองจากการมีโครงสร้างบริษัทสามชัน้ดงักลา่วได้ 

(ง) การโอนกิจการทัง้หมดฯ หากดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประมวลรัษฎากรแล้วจะ

สามารถทําได้โดยไมม่ีภาระภาษีเงินได้ท่ีเกิดจากการโอนทรัพย์สนิ ตามมาตรา 74 (ค) 

นอกจากนีแ้ล้วประมวลรัษฎากรยงักําหนดบทบญัญัติสําหรับการยกเว้นภาระภาษี

อ่ืนๆ ด้วย เช่น ภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น 

 



 

เน่ืองด้วยเหตดุงักลา่ว จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้มีการโอนกิจการทัง้หมดฯ จาก บ๊ิก คาเมร่า มายงับริษัทฯ 

โดยวิธีการและเง่ือนไขท่ีบญัญตัิไว้ตามประมวลรัษฎากรเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ของกลุ่มบริษัทและเพ่ือการบริหารภาระภาษีท่ีอาจเกิดขึน้จากการโอนกิจการทัง้หมดให้ถูกต้องและ

ประหยดัตอ่ไป 

ขัน้ตอนการโอนกิจการทัง้หมดนัน้ ผู้ โอน (บ๊ิก คาเมร่า) จะต้องโอนทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ และหน้าท่ี

ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นในการประกอบกิจการให้แก่ผู้ รับโอน (บริษัทฯ) รวมทัง้จะต้องดําเนินการ

โอนและหรือเปลี่ยน สญัญา ใบอนญุาต การจดทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ รวมทัง้ พนกังานลกูจ้างท่ีอยู่ใน

ช่ือของ บ๊ิก คาเมร่า ให้เป็นบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และ ภายหลงัจากการโอน

กิจการทัง้หมดแล้ว บ๊ิก คาเมร่า จะต้องดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทตามขัน้ตอน ระยะเวลา และ

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประมวลรัษฎากร 

บริษัทฯ คาดหมายวา่การโอนกิจการทัง้หมดจะเสร็จสมบรูณ์ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 นี ้

นายธนสิทธ์ิจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการโอนและการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก บ๊ิก คาเมร่า 

มายงับริษัทฯ โดยมอบหมายให้ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ คนใดคน

หนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าวตาม

แผนปรับโครงสร้างกิจการ 

วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

นายธนสทิธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสยีง 

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “การโอนยา้ยกิจการนอกจากเหตผุลตามทีแ่จ้งดงักล่าวมีเหตผุลอืน่ในหรือไม่ และ tax loss ทีมี่

จะสามารถนํามาใช้ไดใ้นปีหนา้ และบางส่วนในปีนีใ้ช่หรือไม่” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ตามที่ได้แจ้งข้างต้น การโอนย้ายกิจการจะช่วยจะช่วยในเร่ืองเพ่ิมความคล่องตัวในการ

บริหารงาน การของลดค่าใช้จ่ายทีซ้ํ่าซ้อน และรสร้างความเชื่อมัน่ในการติดต่อกบัคู่ค้าเนือ่งจากบริษัทผู้

ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าจะเกิด

 



 

ประโยชน์สูงสดุแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุ้น ในส่วนของ tax loss ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปีหนา้มี

ประมาณ 190 ล้านบาทซ่ึงจากผลประกอบการของบริษัทฯก็น่าจะสามารถใช้ได้หมดในปีหนา้ และ

บางส่วนทีส่ามารถใช้ไดใ้นปีนีต้อ้งข้ึนอยู่กบัระยะเวลาทีเ่หลืออยู่ภายหลงัการโอนกิจการแลว้เสร็จ” 

นาย สริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “ขอทราบรายละเอียดเร่ืองค่าใช้จ่ายซ้ําซ้อนทีล่ดลงของบริษัทฯ” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ค่าใช่จ่ายทีล่ดลงจะเป็นค่าใช้จ่ายซ้ําซ้อนที่เกิดจากจากโครงสร้างธุรกิจหลายชัน้ อาทิเช่น ค่า

สอบบญัชี ค่าตรวจสอบภายใน และอืน่ๆ จากเดิมจากสามบริษัทจะลดลงเหลือบริษัทเดียว ซ่ึงจะเป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว” 

นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “สอบถามถึงเหตผุลทีเ่ปลีย่นจาก holding company เป็นดําเนินธุรกิจบริษัทเดียว” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “จากเดิมบริษัทฯไดก้ลบัเข้ามาซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์อีกครัง้ในรูปแบบโครงสร้างบริษัทเป็น 

holding company ซ่ึงเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการลงทนุในธุรกิจอืน่ๆได้ในอนาคต แต่

เนื่องจากในปัจจุบนับริษัทยงัคงมีทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และแผนงานขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจหลกัในธุรกิจอปุกรณ์ถ่ายภาพ จึงเล็งเห็นว่าการการจดัโครงสร้างแบบใหม่นีจ้ะจะเป็นประโยชน์กบั

บริษัทฯในแง่การดําเนินธุรกิจมากกว่า โดยไม่ได้เป็นข้อจํากัดในการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆใน

อนาคต” 

ปราโมทย์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้   

 “1. เร่ืองของ tax loss carry forward บริษัทยงัสามารถนํามาใช้ไดอี้กกี่ปี 

2. จํานวนพนกังานทัง้ 3 บริษัทมีทัง้หมดกี่คน จะตอ้งมีการจ่ายชดเชยใหพ้นกังานหรือไม่” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 



 

 “Tax loss carry forward ตามปกติแลว้จะสามารถใช้ได ้5 ปี แต่สําหรับในส่วนของ 190 ล้าน

ที่ได้กล่าวถึงนัน้ เชื่อว่าจากผลประกอบการของบริษัทฯเอง ก็จะทําให้สามารถนํามาใช้ทัง้หมดได้ในปี

หนา้” 

    “ปัจจุบันบริษัทที่ดําเนินธุรกิจคือ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า จํากัด ซ่ึงมีพนกังานประมาณ 800 

   ท่าน โดย การโอนธุรกิจในครัง้นีจ้ะรวมถึงขัน้ตอนการโอนพนกังานทัง้หมดมาทีบ่ริษัทฯโดยความ 

   ยินยอมของพนกังาน โดยทีไ่ม่ตอ้งมีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ” 

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้  

 “สอบถามเร่ืองภาษีทีเ่กิดข้ึนระหว่างการโอนยา้ยธุรกิจ เป็น VAT free หรือไม่” 

นายจกัรกฤษณ์ ดา่นเฉลมินนท์ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ในกรณีนีเ้ป็นการโอนกิจการทัง้หมดซ่ึงไม่ใช่การจําหน่ายจ่ายโอน ถือเป็นการปรับโครงสร้าง

การจัดกิจการเท่านัน้ ซ่ึงตามประมวลรัษฎากรมีบทบญัญติัไว้เฉพาะในเร่ืองนี้ซ่ึงนบัเป็นการเลื่อนการ

ชําระภาษี โดยกําหนดให้การโอนนัน้จะต้องดําเนินการโอนกนัด้วยราคาทนุ และทัง้ฝ่ายผู้โอนและผูร้ับ

โอนจะตอ้งบนัทึกบญัชีด้วยราคาทนุ ในส่วนของภาระภาษีที่อาจเกิดข้ึนนัน้ ณ ตอนที่ทําการโอนกิจการ

กนันัน้ก็ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลใดๆแต่จะมีเพียงค่าธรรมเนียมโอนย้ายกิจการเท่านัน้ซ่ึงมีจํานวน

ไม่มาก ในส่วนเร่ือง VAT นัน้ก็มีบิบญัญติัเฉพาะเช่นกนัโดยจะไม่ถือว่ากรณีเป็นการขายสินค้า จึง

สามารถทําการโอนสินคา้กนัไดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งเสีย VAT” 

นายโมทศกัดิ์ ธนกิจ  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้   

 “การจดัโครงสร้างแบบใหม่นี ้ในส่วนประโยชน์ทางด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีที่สามารถขอคืน

ไดข้องบริษัทย่อย จะยงัสามารถดําเนินการขอคืนได้ไหม รวมทัง้การที่รวมธุรกิจเช่นนีจ้ะทําให้รายได้มา

รวมเป็นจํานวนทีใ่หญ่อยู่ทีบ่ริษัทเดียวซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทจะตอ้งเสียภาษีโดยภาพรวมสูงข้ึนหรือไม่ 

นายจกัรกฤษณ์  ดา่นเฉลมินนท์ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “สําหรับภาษีของบริษัทย่อยนัน้หากมีการจ่ายออกไปแล้ว และมีสิทธิที่จะขอคืนได้ในช่วงที่

ดําเนินการชําระบญัชีนัน้ทางบริษัทก็สามารถทําเร่ืองขอคืนได้ไม่ได้ถูกจํากดัสิทธิแต่อย่างใด ในส่วนของ

อตัราภาษีนัน้เนือ่งจากเป็นเกณฑ์นิติบคุคลซ่ึงเสียในอตัราเดียวไม่ไดเ้ป็นอตัราขัน้บนัไดเช่นเดียวกบัอตัรา

ภาษีของบุคคลธรรมดา ดงันัน้การรวมรายได้มาที่บริษัทเดียวไม่ได้ทําให้บริษัทมีภาระภาษีเพ่ิมข้ึนแต่

อย่างใด” 

 



 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการดงักลา่วโดยอนุมตัิการโอนและการรับโอนกิจการทัง้หมด

จาก บ๊ิก คาเมร่ามาบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ หรือ นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจน

วงศ์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการปรับโครงสร้างกิจการ

ดงักลา่วตามแผนปรับโครงสร้างกิจการ 

 โดยการลงคะแนนเสียงอนุมัติดงักล่าวข้างต้นเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง 

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,764,606,270 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

หมายเหตุ ในวาระนีม้ีผู้ เข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 27 ราย นับรวมเป็นจํานวนหุ้ น 

6,886,465 หุ้ น รวมเป็นผู้ เ ข้าร่วมประชุมทัง้สิน้  105 รายนับรวมเป็นจํานวนหุ้ น 

2,764,606,270 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 882,219,700 บาท (แปดร้อย

แปดสิบสองล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น 352,887,880 บาท (สามร้อย

ห้าสิบสองล้านแปดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท 

นายธนสทิธ์ิ ได้มอบหมายให้ นางสาวเดือนพรรณ  ลลีาวิวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงินแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ

ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวนเงิน 882,219,700 บาท แต่มีสว่นตํ่ามลูค่าหุ้น

สทุธิจากสว่นเกินมลูคา่หุ้น จํานวน 430,915,807 บาทและมีผลขาดทนุสะสมในอดีตซึ่งสว่นใหญ่เกิดขึน้

ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเปลีย่นช่ือจากบริษัท ซนัวู้ดอินดสัทรีส์ จํากดั (มหาชน) มาเป็นบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน (คํานวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นเงินจํานวน 

149,535,430.40 บาท) สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ถึงแม้บริษัทฯ จะมี

กําไร จนกว่าบริษัทฯ จะได้สํารองเงินสดเท่ากบัสว่นตํ่ามลูค่าหุ้นดงักลา่วจนครบ การลดทนุจดทะเบียน

และชําระแล้วของบริษัทฯ ดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดสว่นตํ่ามลูค่าหุ้นและขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 

เมื่อบริษัทฯ มีกําไรในอนาคตก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องตัง้สํารอง

สาํหรับสว่นตํา่มลูคา่หุ้นอีกตอ่ไป 

 



 

ด้วยเหตุนี ้นายธนสิทธ์ิ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลดทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ บริษัทฯ จาก

เดิม 882,219,700 บาท (แปดร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น 

352,887,880 บาท(สามร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยแปดสบิบาทถ้วน) โดยการ

ลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้ น จากมูลค่าหุ้ นละ 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท ซึ่งเป็นทุนท่ีลดลงจํานวน 

529,331,820 บาท (ห้าร้อยยี่สบิเก้าล้านสามแสนสามหมื่นหนึง่พนัแปดร้อยยี่สบิบาท) โดยจะเป็นการลด

สว่นตํ่ามลูคา่หุ้นท่ีมีอยูท่ัง้หมดและลดขาดทนุสะสมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัลงบางสว่น ดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้

รายละเอียด ปัจจุบัน ภายหลังการลดทุน 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 882,219,700.00 352,887,880.00 

- มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 0.25 0.10 

- จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) 3,528,878,800 3,528,878,800 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

(บาท) 

882,219,700.00 352,887,880.00 

- มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 0.25 0.10 

- จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) 3,528,878,800 3,528,878,800 

สว่นตํ่ามลูคา่หุ้นสทุธิจากสว่นเกิน

มลูคา่หุ้น 

(430,915,807.00) - 

ขาดทนุสะสม0

1 (149,535,430.40) (51,119,417.40) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 301,768,462.60 301,768,462.60 

 

อนึง่ นางสาวเดือนพรรณ  ลลีาวิวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ได้ชีแ้จงในท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การลด

ทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นเพียงการลดทุนจด

ทะเบียนและชําระแล้วโดยการลดสว่นตํ่ามลูคา่หุ้นและขาดทนุสะสมลงโดยไม่มีการคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

แตเ่พ่ือให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไปตามความเป็นจริงและเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้โดยไมจํ่าเป็นต้องตัง้สาํรองสาํหรับสว่นตํ่ามลูคา่หุ้นในอนาคตเทา่นัน้ 

วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

นายธนสิทธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสยีง 

1ตวัเลขขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตวัเลขขาดทนุสะสมจริง ณ วนัลดทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงตามผลการประกอบกิจการ

ของบริษัทฯ 

 

                                                           



 

นาย สริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “เหตใุดจึงกล่าวว่าการลดทนุโดยการลดพาร์กล่าวนัน้ไม่กระทบผูถื้อหุ้นในเมื่อการลดพาร์นัน้

เป็นการลดมูลค่าหุน้จาก 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท” 

นางสาวเดือนพรรณ  ลลีาวิวฒัน์ และนายรัฐชยั  ธีระธนาวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ได้ชีแ้จงดงันี ้

 “การเปรียบเทียบในส่วนของราคาพาร์อาจจะมองว่ามูลค่าหุ้นนัน้ลดลงไป แต่ในความเป็นจริง

แล้วมูลค่าของหุ้นนัน้ประเมินได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นจากข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซ่ึงได้ทําการ

เปรียบเทียบให้เห็นใน presentation ว่า ภายหลงัการลดทนุแล้วนัน้ส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นส่วนที่ใช้วดั

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ยงัคงมีมูลค่าเท่าเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไป โดยการลดทนุในครั้งนีเ้ป็นการ

ปรบัตวัเลขทางบญัชีเท่านัน้” 

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้ 

 “บริษัทสามารถลา้งขาดทนุสะสมไดโ้ดยไม่ตอ้งลดมูลค่าหุน้ไดห้รือไม่” 

นางสาวเดือนพรรณ  ลลีาวิวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ได้ชีแ้จงดงันี ้

 “ตามทีท่างบริษัทไดล้องศึกษาหาแนวทางต่างๆในการจดัการกบัขาดทนุสะสมในส่วนนีน้ ัน้ ทาง

บริษัทวิธีการนีเ้ป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ เนือ่งจากว่าตวัเลขขาดทนุสะสมนัน้เกิดจากการดําเนินธุรกิจ 

วิธีการที่จะล้างได้จะมีเพียงการนําผลประกอบการของบริษัทในอนาคตมาหักกลบเท่านัน้ ซ่ึงการ

ดําเนินการดงักล่าวยงัคงจะทําใหบ้ริษัทไม่สามารถลา้งส่วนต่ํามูลค่าหุน้ได ้แต่หากจะตอ้งทําการจ่ายเงิน

ปันผลออกไปจะตอ้งตัง้เงินสํารองสําหรบัส่วนต่ํามูลค่าหุน้นีก่้อน ซ่ึงทางบริษัทก็มองแล้วว่าการตัง้สํารอง

ดว้ยเงินจํานวน 430 ลา้นบาทนัน้เป็นจํานวนทีค่่อนข้างสูงและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ตัง้สํารองไว้ จึง

ตดัสินใจว่าวิธีการลดทนุนัน้น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่บริษัทและผูถื้อ

หุน้ ในส่วนของขาดทนุสะสมทีมี่นัน้ ขอชี้แจงว่าเป็นขาดทนุสะสมทีเ่กิดข้ึนจากบริษัทเก่าก่อนการกลบัเข้า

มาซ้ือขายของบริษัทฯ ซ่ึงหากพิจารณาแล้วจะพบว่าผลการดําเนินงานของบริษัทนัน้มีการเติบโตมาโดย

ตลอด โดยดูไดจ้ากผลการประกอบกิจการคร่ึงปีแรกนัน้สูงข้ึนอย่างมาก”.  

นางอารีย์ น้อยวงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “เห็นดว้ยกบัสริุยพงศ์ ในส่วนของคณุค่าของพาร์ที ่0.25 บาทย่อมดีกว่า 0.1 บาทซ่ึงผลขาดทนุ

เป็นเร่ืองของผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงในอนาคตหากผลประกอบการยงัคงติดลบอยู่จะมีการขอลด

ราคาพาร์จาก 0.1 บาทเป็น 0.01 บาทอีกไหม” 

 



 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ถึงแม้ว่าทนุจดทะเบียนของบริษัทจะเป็น 882 ลา้นบาทแต่จะมีส่วน

ต่ํามูลค่าหุ้นและขาดทนุสะสมแฝงอยู่ดงันัน้ทุนจริงๆของผูถื้อหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 301 ล้านบาท ซ่ึงทัง้

ส่วนต่ํามูลค่าหุน้และขาดทนุสะสมนัน้ มีมาตัง้แต่ก่อนทีบ่ริษัทจะกลบัเข้ามาซ้ือขายในตลาดแลว้ โดยการ

ลดทนุนีเ้ป็นวิธีการหน่ึงที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ผูถื้อหุ้นบางส่วนที่ได้ถามถึง

การจ่ายเงินปันผลได้ เพราะว่าหากไม่ได้คํานึงถึงส่วนต่ํามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมแล้ว เพียงแค่ผล

ประกอบการของบริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ด้วยเหตทีุ่มีส่วนต่ํามูลค่าหุ้นและขาดทนุสะสมอยู่

และไม่ทําการลดทนุ แต่อาศยัเพียงผลประกอบการของกิจการเพียงอย่างเดียวนัน้ จะต้องใช้เวลา 2-3 ปี

จึงจะสามารถหกัลบต่ํามูลค่าหุ้นและขาดทนุสะสมได้หมดแล้วจึงจ่ายคืนเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้ ใน

วนันีที้่ได้มาขอมติของทกุท่านก็เพือ่การปรับปรุงรายการเหล่านี้ซ่ึงมีมาแต่เดิมให้สะท้อนความเป็นจริง

ชดัเจนมากย่ิงข้ึน คือจากเดิมพาร์ที่ 0.25 บาทแต่มีส่วนต่ํา เป็นพาร์ที่ 0.10 บาทแต่ไม่ส่วนต่ํามูลค่าหุ้น 

โดยทีส่่วนของผูถื้อหุน้ทกุอย่างยงัเท่าเดิมและเพ่ิมโอกาสทีจ่ะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก้ผูถื้อหุน้ไดเ้ร็วข้ึน” 

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้ 

 “ขอบคณุสําหรบัคําชี้แจงต่างๆ ทีใ่หค้วามเข้าใจทีก่ระจ่างมากข้ึน แต่อยากทราบเพ่ิมเติมว่าเหตุ

ใดการลดพาร์นัน้ไม่ทําให้เรียบร้อยครั้งเดียวตัง้แต่สมยัที่ยงัคงเป็นบริษัทซันวู้ด ก่อนการกลบัเข้ามาซ้ือ

ขาย เพราะในครัง้นัน้ไดมี้การขอลดพาร์จาก 1 บาทเป็น 0.25 บาทไปแล้วครั้งหน่ึง รวมทัง้ส่วนต่ํามูลค่า

หุน้ทีมี่มาอยู่แลว้” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ในความเป็นจริงนั้นก็สามารถทําได้ แต่ ณ ตอนนั้นทางบริษัทมองว่าการค่อยๆนําผล

ประกอบการที่มีมาหกัล้างกบัส่วนต่ํามูลค่าหุ้นและขาดทนุสะสม ก็สามารถทําได้อยู่แล้วและไม่กระทบ

ความรู้สึกของผูถื้อหุ้น แต่ในวนันีเ้รามองว่าจะต้องใช้เวลาถึง 3 ปีซ่ึงอาจจะมองว่าเป็นระยะเวลาที่ยาว 

จึงคิดว่าการดําเนินการลดทนุ ณ ตอนนีน่้าจะใหป้ระโยชน์แก่ผูถื้อหุน้มากกว่า” 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “ภายหลงัการลดทนุยงัคงมีขาดทนุสะสมคงอยู่ที่ 51 ลา้นบาท โดยหากดูจากผลประกอบการ

คร่ึงปีแรกในปีนี้ซ่ึงค่อนข้างดี ดงันัน้ผลประกอบการช่วงคร่ึงปีหลงัน่าจะเพียงพอที่จะหกักลบขาดทุน

สะสมไดห้มด และสามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นปี 2558 เลยหรือไม่หรือตอ้งรอปี 2559” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 



 

 “จริงๆแล้วผลประกอบการคร่ึงปีแรกต้องบอกว่าเป็นช่วง low-season ของบริษัทช่วง hi-

season จะอยู่ในช่วงตัง้แต่ไตรมาส 3 เป็นตน้ไปดงันัน้เราเชื่อว่าผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลงัก็น่าจะ

ดีกว่า สําหรบัในส่วนทีจ่ะสามารถจ่ายเงินปันผลไดห้รือไม่ตอ้งชี้แจงว่าหลงัจากการมีมติไปก็ยงัมีขัน้ตอน

ต่างๆทีต่อ้งดําเนินการในเร่ืองการลดทนุให้แล้วเสร็จ ซ่ึงเชื่อว่าน่าจะแลว้เสร็จภายในส้ินปี ดงันัน้ในปีนีมี้

ความเป็นไปไดที้จ่ะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการไม่ทนั” 

นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “ทําไมถึงยงัคงมีขาดทนุสะสมภายหลงัการลดทนุอยู่ที ่51 ล้านบาท ทําไมไม่ล้างขาดทนุสะสม

ใหห้มดไปเลย และสงสยัว่าการทีมี่ขาดทนุสะสมและส่วนต่ํามูลค่าหุน้ จะทําใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ได้

หรือ” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ขาดทนุสะสมทีเ่หลืออยู่มีปริมาณค่อยข้างนอ้ยแค่ 51 ล้านบาทซ่ึงมองว่าผลประกอบการของ

บริษัทสามารถจะหกัลา้งไดอ้ยู่แลว้ และในการลดพาร์ที ่0.10 บาทเป็นมูลค่าทีเ่หมาะสม ซ่ึงการมีขาดทนุ

สะสมและส่วนต่ําจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได”้ 

นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “ขาดทนุสะสม 190 ลา้นบาทคืออะไร เราสามารถนํามาหกัภาษีไดอ้ย่างไร” 

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินได้ตอบข้อสกัถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 “ขาดทนุสะสมทีบ่ริษัทมีอยู่จํานวน 190 ล้านบาทซ่ึงเป็นขาดทนุสะสมทางภาษีดงันัน้บริษัทจึง

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการหกักบักําไรสทุธิที่จะเกิดในอนาคตได้ และจะทําให้บริษัทเสียภาษีในปี

หนา้นอ้ยลงโดยประมาณ 38 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นคนละส่วนกบัขาดทนุสะสมทางบญัชี ซ่ึงในทางกฎหมาย

บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีขาดทุนสะสม และจะต้องกันเงินทุนสํารองไว้เท่ากับ

จํานวนส่วนต่ํามูลค่าหุ้นจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจด

ทะเบียนจะทําใหส้ามารถลดส่วนต่ํามูลค่าหุน้ทีมี่อยู่เพือ่ทีจ่ะจ่ายเงินปันผลในอนาคตได”้ 

นายโมทศกัดิ์ ธนกิจ  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “1. ตามข้อมูลทีแ่จ้งเป็นงบการเงินไตรมาส 2 หรือ 3  

 2. ปัจจุบนัเงินสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีกี่เปอร์เซ็นต์แลว้ 

 



 

3. หลงัจากมีการลา้งขาดทนุสะสมไปแล้ว ในอนาคตจะมีการเพ่ิมทนุเพือ่ให้ลงทนุในธุรกิจใหม่

อีกหรือไม่ 

 4. เงินปันผลจะจ่ายจากงบเฉพาะกิจการหรืองบรวม” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ผลประกอบการทีแ่จ้งในสไลด์เป็นของคร่ึงปีหลงัของบริษัทฯ  

ในเร่ืองการลงทุนนัน้ตามกระแสเงินสดของบริษัทที่มีนัน้เพียงพอในการดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว ส่วนใน

อนาคตถา้มีโอกาสทางธุรกิจอืน่อาจจะตอ้งพิจารณาอีกครัง้หน่ึง” 

 

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินได้ตอบข้อสกัถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 “เนือ่งจากปัจจุบนับริษัทยงัมีขาดทนุสะสมอยู่จึงไม่มีการตัง้เงินสํารองตามกฎหมาย โดยหาก

จะทําการจ่ายเงินปันผลก็จําเป็นจะตอ้งกนัสํารองไวที้ ่5 เปอร์เซ็นต์ ตามที่กฎหมายกําหนด และการเงิน

ปันผลจะจ่ายจากงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเมื่อมีการรวมกิจการแล้วผลการดําเนินงานในปัจจุบนัของ บ๊ิก คา

เมร่า จะถูกโอนข้ึนมารวมอยู่ที่ บ๊ิก คอร์ป ซ่ึงก็จะทําให้บริษัทมีกําไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน

อนาคต” 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกําไรหลงัหกัทนุสํารองต่างๆแล้ว 

ซ่ึงหลงัจากดําเนินการเร่ืองโอนยา้ยธุรกิจและลดทนุเสร็จส้ินภายในปีนีบ้ริษัทจะพิจารณาเร่ืองจ่ายเงินปัน

ผลอีกครัง้” 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 882,219,700 บาท (แปดร้อย

แปดสบิสองล้านสองแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น 352,887,880 บาท (สามร้อยห้าสบิสอง

ล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยแปดสบิบาทถ้วน) โดยการลดมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น จากมลูค่าหุ้น

ละ 0.25 บาท เป็น 0.10 บาท ) เพ่ือลดส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่ทัง้หมดและลดขาดทุนสะสมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนัลงบางสว่น ตามรายละเอียดท่ีนายธนสทิธ์ิ ได้นําเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 



 

มติ จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,764,618,274 99.9983 

ไมเ่ห็นด้วย  45,700 0.0017 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ีผู้ เข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 11 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุ้น 57,704 หุ้น 

 รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  116 รายนบัรวมเป็นจํานวนหุ้น 2,764,663,974 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นายธนสทิธ์ิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอ

ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการ

เปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีไว้ และให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน : 352,887,880 บาท (สามร้อยห้าสบิสองล้านแปดแสน

แปดหมืน่เจ็ดพนัแปดร้อยแปดสบิ

บาท) 

 แบง่ออกเป็น : 3,528,878,800 หุ้น (สามพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านแปด

แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0. 10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น    

 หุ้นสามญั : 3,528,878,800 หุ้น (สามพนัห้าร้อยยี่สบิแปดล้านแปด

แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ : - ไมม่ี -   

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการตามระยะเวลาและขัน้ตอนท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ให้

บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี

อํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,764,544,474 99.9957 

ไมเ่ห็นด้วย  119,500 0.0043 

 

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามดงันี ้

 “แนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต มุมมองเร่ืองตลาดออนไลน์ และการบริหารจดัการสินค้า

คงคลงั ทรพัย์สินและหนีสิ้นของบริษัท” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

 “ในภาพรวมธุรกิจของบริษัทยงัคงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนือ่ง ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจ

กล้องถ่ายภาพจะมีแนวโนม้ขาลงก็ตาม  เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนเร่ิมเปลี่ยนทําให้ผูบ้ริโภคสนใจการ

ถ่ายภาพมากข้ึน บริษัทจึงพยายามปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่กลุ่มนี้ ส่วนเร่ืองของ

อตัราหนีสิ้นต่อทนุของบริษัทที2่เท่านัน้ โดยส่วนใหญ่เป็นเครดิตซพัพลายเออร์ หากพิจารณาภาระหนีสิ้น

ทีมี่การชําระดอกเบีย้แลว้จะไม่ถึง1เท่า” 

ปัจจุบนับริษัทได้มีนโยบายการบริหารการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ด้วยมูลค่า

ของสินคา้เพ่ิมมากข้ึน ทําใหย้งัดูว่ามูลค่าสต๊อกสินคา้รวมยงัคงเดิมไม่ลดต่ําลง ส่วนเร่ืองของตลาดสินค้า

ออนไลน์บริษัทมองว่ากลอ้งเป็นสินคา้ทีมี่มูลค่าสูง ผูบ้ริโภคจงยงัให้ความสําคญักบัการจบัต้องสินค้าอยู่ 

อาจจะต้องใช้เวลา 3-5 ปีที่จะพฒันาตลาดออนไลน์ แต่บริษัทฯได้มีการเตรียมตวัรองรับในตลาดนีนี้ไ้ว้

แลว้” 

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้แนะนําเร่ืองการบริการดงันี ้

 “ใหข้้อแนะนําเร่ืองหาแนวทางพฒันาธุรกิจกลอ้ง มือถือ และการปรบัปรุงบริการหลงัการขาย” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 



 

 “ตอ้งขออภยัเร่ืองการบริการซ่ึงปัจจุนบับริษัทไดป้รบัปรุงการบริการอยู่ตลอด และขอขอบคณุที่

แนะนําเร่ืองการพฒันาแนวทางธุรกิจ ทางบริษทัไดพ้ยายามใหบ้ริการและสินคา้ทีส่ามารถรองรับทกุกลุ่ม

ผูบ้ริโภคอยู่ตลอด” 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 “1. เนือ่งจากทีผ่่านมาบริษัทไดค้าดการณ์ยอดขายที ่4,140 ลา้นบาท อยากทราบ ว่ า

บริษัทปัจจุบนับริษทัยงัคาดการณ์ไวที้เ่ท่าเดิมหรือไม่ 

 2. อยากทราบสดัส่วนยอดขายของแต่ละกลุ่มสินคา้และบริการ 

 3. การจดัอีเวน้ท์ของบริษัทคู่แข่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ 

 4. เครดิตการซ้ือสินคา้อยู่ทีกี่่วนัและมูลค่าสินคา้คงเหลือจะเปลีย่นแปลงหรือไม่” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 “1. คาดว่าจะสูงข้ึนจากเดิมทีป่ระมาณการไวที้ ่10 เปอร์เซ็นต์ ปรบัเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ในคร่ึงปี

หลงั 

 2. บริษัทยงัคงผลกัดนักลุ่มสินคา้ mirrorless อยู่เนือ่งจากมีกําไรทีสู่งกว่ากลุ่มสินคา้อืน่ๆ 

 3. การจดัอีเว้นท์ของบริษัทคู่แข่งไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด รวมถึงการจดังานของ

บริษัทเองไม่ไดส่้งผลกระทบต่อยอดขายรวมของบริษัทเช่นกนั 

 4. เครดิต suppler อยู่ที ่60 วนั และบริษัทไดล้ดจํานวนสต๊อกสินคา้ลงแต่ดว้ย มู ล ค่ า

สินคา้ทีเ่พ่ิมมากข้ึนทําใหภ้าพรวมยงัดูคงเดิม” 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้แจ้งดงันี ้

 “ให้ข้อแนะนํา เ ร่ืองบริการกล้องซ่อมที่ ล่าช้ า  และบริการปร้ินรูปของระบบฟูจิ ที่ ไ ม่

 สมบูรณ์” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการตอบผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 “การบริการกลอ้งซ่อมจะมีข้อจํากดัเร่ืองของระยะขนส่งทําใหเ้กิดความลา้ช้าบา้งส่วนของการป

ร้ินรูปปัจจุบนับริษัทและบริษัทฟจิูไดทํ้าการปรบัปรุงใหดี้ข้ึนแลว้” 

 



 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดยื่นขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

อนึง่หลงัการปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 117 ราย นบัเป็นจํานวน 

2,764,663,975 หุ้น 

ปิดประชมุเวลา  15.55 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

 ประธานที่ประชุม 

 

 

 (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 

 ผู้บันทกึการประชุม 

 



 

               เอกสารประกอบ 1

     นิยามของกรรมการอิสระ 

 

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) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ อํานาจ 

ควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ของผู้ ขออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง การใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่   บริษัทยอ่ย   บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต   เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

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

ผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ   ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย   หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ช)     ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้   เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ 

 เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม ่       

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา   

หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และ  เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ)  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต     ภายหลงั   ได้รับ

การแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) และ (ฌ) แล้ว   กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต    โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision)  ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 



 

 

 

 

           เอกสารประกอบ 2 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ

เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้

ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคย

กบัข้อพงึปฏิบตัิท่ีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือ

หุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะราย   ตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขบัขี)่ 

หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุมเ่กินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยหนงัสือ

มอบฉนัทะจะต้องมีอายไุมเ่กินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 



 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ซึง่มีอายไุมเ่กินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติ

บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , ข และ  ค  ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้กบัผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้วยตนเอง สามารถมอบ

ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยระบุ

ช่ือพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตาม

รายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยการจดัส่ง

หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่รับรองสําเนาถกูต้องมายงับริษัท บ๊ิก 

คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 115,115/1 ถนนสวสัดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 

โดยขอให้สง่มายงับริษัทภายในวนัท่ี  19  เมษายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะท่ีสง่ถึง

บริษัทก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  

 

ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนนัน้   ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์  จํานวน  20  บาท ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ  พร้อมขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้   เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลลมู 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุุมวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพ 10110 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 



 

เอกสารประกอบ 3 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 35. 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 (สี่) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ

บญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ใน 1/10 (หนึง่ในสบิ) ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย     ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ภายใน  1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 ข้อ 36. 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือ

พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  7 

(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนั และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั

ก่อนวนัประชมุด้วย 

 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือสํานกังานสาขาหรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดให้ 

 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 38. 

ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37 วรรค 2. 

ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนีต้้อง

ดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบ

วาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

 



 

3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37. 

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

น้อยกวา่1/2 (กึ่งหนึง่) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกว่า 1/3 (หนึง่ในสาม) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น

อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอก็ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ข้อ 39. 

การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่ด้วยวธีิการใดให้นบั 1 (หนึง่)  หุ้นเป็น 1 (หนึง่) คะแนน มติของท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ

กนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

          เอกสารประกอบ 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี  

  ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                 เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2559  ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

 

เขียนท่ี        

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี   

   ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง     อํ า เ ภ อ /

เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      อํ า เภอ /

เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      อํ า เภอ /

เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

  วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 



 

 วาระท่ี 3        พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สาํหรับปี 

   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลา 

    บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและพิจารณา 

    กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559        

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

    วาระท่ี 8 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 



 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 



 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุมุวิท 31 แขวง

คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

_____________________ 

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 



 

 

 

  วาระท่ี    เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

 

เขียนท่ี       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า           

  สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง  

   อําเภอ/เขต       จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์     

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั     

  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                          เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)                       อาย ุ           

ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง    

 อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์  

           หรือ 

(2)                       อาย ุ           

ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             

หรือ 

(3)                       อาย ุ           

ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           

 



 

 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุมุวิท 31 แขวง

คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

  วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

  เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

   เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 3        พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สําหรับ

   ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

   เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบ  

    ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

   เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 



 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยและพิจารณา 

    กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

  เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

  เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559      

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

  เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  

     วาระท่ี 8 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี 

  เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 



 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุเว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้า

ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 

(.........................................) 

 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(.........................................) 

 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(.........................................) 

 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(.........................................) 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซึ่ง

มีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัถึงวนัประชมุ 

 (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอื 

          มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 



 

      ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สขุมุวิท 31 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

 หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

     ____________________ 

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย             เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง    งดออกเสยีง              

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง   งดออกเสยีง              

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

 



 

 วาระท่ี    เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ          

 

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

ช่ือกรรมการ          

    เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง       งดออกเสยีง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

        

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

         

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              

 

 

 

 

 

              

 

 



 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ          เอกสารประกอบ 6 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ • กรรมการตรวจสอบ 41 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท  Statistics   

Washington State 

 University, USA. 

- ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์ 

   Washington State 

University, USA. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 

112/2014 

- - 2557-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

2553-2558 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

2557-2557 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ศาสตราจารย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

ผู้ อํานวยการ หลกัสตูร- 

เศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-สถาบนัการศกึษา 

 

-สถาบนัการศกึษา 

 

-สถาบนัการศกึษา 

 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

 

นางหฤทยั สขุยิง่ 

 

 

 

 

• กรรมการตรวจสอบ 57 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 

112/2014 

- - 2557-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

 

2557-2557 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้ อํานวยการฝ่าย 

กํากบัการปฏิบตังิาน

ธุรกิจ ธนาคาร 2 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-ธุรกิจธนาคาร 

 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

 

 



 

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ                    เอกสารประกอบ 7 

 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ • กรรมการ 

• กรรมการผู้จดัการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

33 - ปริญญาตรี สาขา

การตลาด 

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศนิทร์ 

  

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 

111/2014 

9.19 เป็นบตุรของ 

นายชาญและ 

นางวรรณ์กมล 

และ 

เป็นพ่ีชายของ 

นายชิตชยัและ 

นางสาวปริศรา 

2557-ปัจจบุนั 

 

2557-2558 

 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2557-2557 

 

2554-2556 

 

2552-2556 

 

 

 

2546-2557 

 

 

กรรมการและ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการ 

 

หุ้นสว่นผู้จดัการ 

 

 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่าย

ปฏิบตักิาร 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

 

หจก. โชคดี 999 

 

 

 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บจ. มาร์ชช่ิง 

 

บจ. บิ๊ก ไอเดีย แอนด์ อีเวนท์ 

 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

-ให้บริการท่ีปรึกษา 

สอน อบรม ซอ่มแซม 

ตดิตัง้และออกแบบ

เก่ียวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ 

-ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

 

-รับจดัเตรียมงานอบรม

และกลุม่กิจกรรมตา่งๆ 

-รับจดังานนิทรรศการ 

กิจกรรมทางการตลาด

งานประชาสมัพนัธ์

การตลาด โฆษณา  

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 



 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ • กรรมการ  

• ผู้ อํานวยฝ่ายปฏิบตักิาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

32 - ปริญญาตรี การตลาด 

 -มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาโท การตลาด 

 -มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 

190/2014 

 9.24 -เป็นบตุรของ 

นายชาญและ 

นางวรรณ์กมล 

และ 

เป็นน้องชายของ 

นายธนสทิธ์ิ 

และเป็นพ่ีชาย 

ของนางสาว 

ปริศรา 

 

2559-ปัจจบุนั 

 

 

2557-2558 

 

 

2557-2558 

 

 

 

2554-ปัจจบุนั 

2546-2557 

 

 

2554-2556 

 

2552-2556 

 

กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารฝ่ายพาณิชย์ 

กรรมการและ 

ผู้ อํานวยการฝ่าย

ปฏิบตักิาร 

กรรมการและ

กรรมการบริหาร,

ผู้ อํานวยการฝ่ายการ

ขายและตลาด 

กรรมการ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

 

 

บจ. ไมดาส ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

 

บจ. มาร์ชช่ิง 

 

บจ. บิ๊ก ไอเดีย แอนด์ อีเวนท์ 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

-ให้เช่าทรัพย์สนิ 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

-รับจดัเตรียมงานอบรม

และกลุม่กิจกรรมตา่งๆ 

-รับจดังานนิทรรศการ 

กิจกรรมทางการตลาด 

 



 

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอาทติย์ ชณุหชชัราชยั • กรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

33 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 Washington State 

University, U.S.A. 

 - 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(MBA) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 

111/2014 

- - 2557-ปัจจบุนั 

 

2557-2558 

 

2555-ปัจจบุนั 

 

2552-2555 

2550-2552 

 

 

2549-2550 

 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

Loan Compliance & 

Project 

Financing Manager 

Relationship 

Manager 

Associate 

Relationship 

Manager 

Project Analyst 

 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

บจ. ซอนนีดกิซ์ โซลา่ร์ (ประเทศ

ไทย) 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต ิ

บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

 

 

สํานกังานความร่วมมือพฒันา

เศรษฐกิจ 

กบัประเทศเพ่ือนบ้าน, 

กระทรวงการคลงั 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-ธุรกิจพลงังาน

แสงอาทติย์ 

-ธุรกิจธนาคาร 

-ธุรกิจธนาคาร 

 

 

-หน่วยงานรัฐบาล 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  26  เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น 

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 

 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร 

ประจําตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

มาด้วยตนเอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจําตวั 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ ( เวลา 13.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน ( สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง ) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 

 



 

 

 

 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

 

 

 
 

 

ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู ่545 สขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
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