
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

ประจาํปี 2560 
    

 

 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
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วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom 

3. นิยามกรรมการอิสระ  

4. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

5. หนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดของเอกสารท่ีต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชมุ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน   

7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

8. รายละเอียดกรรมการท่ีออกตามวาระ  

9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 

            ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560   

ได้มีมติให้กําหนดนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00  น. สถานท่ี ณ ห้องเดอะ         

ริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ท่ีอยู่ 28 ถ.เจริญกรุง ซ.70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :    การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัองัคารท่ี 26 เมษายน  2559 เวลา  

13.00  น. โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1   

ความเห็นของคณะกรรมการ :    เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมจดัทํารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2559 ดงัรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯในรอบปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่   

  31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําปี 

2559 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว     

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2559 และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

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 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ จํานวน  846,402,798  บาท  โดยในปี 2560          

บริษัทฯ วางแผนท่ีจะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมนุเวียนรวมถึงการลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 380 ล้านบาท ดงันัน้

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

494,043,032 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58  ของกําไรสทุธิประจําปี 2559 

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 247,021,516 บาท  เมื่อวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2559  จึงจะทําการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 247,021,516 บาท   

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 อนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.14 

บาท คิดเป็นเงิน  494,043,032 หรือเทา่กบัร้อยละ 58 ของกําไรสทุธิประจําปี 2559  
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วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

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

ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯเป็นประจําทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัรา          

ค่าสอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2560 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  และ/หรือ 

2. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3930  และ/หรือ 

3. นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579 

  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทฯ ประจําปี 2559  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน

ของบริษัทฯประจําปี 2560  บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า       

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560  เป็นจํานวนรวม 2,100,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ี

ผา่นมา (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  

ความเห็นของคณะกรรมการ : ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประวตัิการทําหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีแต่ละรายเพ่ือให้มัน่ใจถึง

ความเป็นอิสระในการทํางานของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชี และมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ

บริษัทนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีได้เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติเห็นชอบและสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  

และ/หรือ นายศภุชัย  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3930  และ/หรือ นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4579  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบญัชี รวมทัง้สิน้ 2,100 ,000 บาท (ทัง้นีค้่าสอบ

บญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรม

เนียมปฏิบตัิทัว่ไป) ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้ตรวจสอบ

บญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรก

และปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัต่อๆไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุ
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เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่นีต้ามวาระอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ ในปี 2560 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

  1.  นายชาญ   เธียรกาญจนวงศ์    กรรมการ 

  2.  นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์    กรรมการ 

  3.  ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นควรเสนอให้

กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีความเห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ          

และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้แนบประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่านมา

เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8 

วาระที่    7        พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560         

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 4 ข้อ 29 ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอนัเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิ

หน้าท่ี ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั คา่พาหนะ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความจําเป็นและสมควรตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ซึ่งเป็น

อตัราคา่ตอบแทนท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา  อยูใ่นเกณฑ์คา่เฉลีย่คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม

เดียวกนัและเป็นอตัราท่ีเหมาะสม  คือในวงเงินไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท ดงันี ้

 องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

       เบีย้ประชุม/คน/ครัง้         เบีย้ประชุม/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการ                    22,000 บาท 19,500 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท 19,500 บาท 

กรรมการ  15,000 บาท 13,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 13,000 บาท 

 

วาระที่  8 เร่ืองอื่นๆ (หากมี)  
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 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้

บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข.  

แบบใดแบบหนึง่ และยื่นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบใดแบบหนึง่) 

 ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ตามรายละเอียดซึง่แนบไปกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึง่ บริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้กําหนดรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  (Record 

date) เป็นวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 และวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

มาตรา 225 วนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ตามลาํดบั 

 

       

            ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                         

               (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

          ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สถานท่ี  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 ท่ีอยู่ 545 สุขุมวิท 31                

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110   

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการผู้จดัการ 

3) นายชิตชยั   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

4) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 

1) นายปรีชา  อรุณนารา   

2) นายธนัระวีร์  ภทัรวินิจ  

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 13.00 น. 

 

 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)           

ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                 0.10 บาท 
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 การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 70 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  50  ราย รวมเป็น  120  ราย 

นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,579,223,704 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.09 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุม         

โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อกําหนดเก่ียวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น           

(ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนีก้รณีปกต ิ          

ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้

อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และ วาระท่ี 3 ถึง วาระท่ี 6 

 กรณีที่กฎหมาย กําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้สําหรับการ

ลงคะแนนในวาระท่ี 7  

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลือจะถือ

วา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย สาํหรับผู้ ท่ีออกเสยีงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไมใ่ช่การลงมติแบบลบัแต่มีการเก็บบตัร

ลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการ และกําหนดให้ผู้ รับ มอบฉันทะออก

เสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตาม ความประสงค์ดังกล่าวของผู้ ถือหุ้น 

หรือผู้มอบฉนัทะ และในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีไ้มม่ีกรรมการทา่นใดได้รับมอบฉนัทะ 

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับการพิจารณา

เลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ น ทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

1. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตร

ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

2. คะแนนเสยีงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใสบริษัทจึงขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น ร่วมเป็นพยานใน

การนบัคะแนนเสยีง  
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4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆตามความเหมาะสมโดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุผู้ดําเนินการประชมุได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2559 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้ นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้ จัดการ           

เป็นผู้ดําเนินการประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558  ประชุมเมื่อวนัท่ี 22 

ตลุาคม 2558 ซึ่งได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อสกัถามเพ่ิมเติมจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,566,241,643 99.77 

ไมเ่ห็นด้วย 800 0 

งดออกเสยีง 5,939,344 0.23 

รวม 2,572,181,787 100 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 22 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 57,677,973 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน  94 รายนบัรวมเป็นจํานวนหุน้  2,572,181,787 หุน้ 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับปี 2558 

 นายธนสทิธ์ิ ได้ชีแ้จงผลดําเนินการของบริษัทประจําปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มียอดขาย 4,739 ล้านบาท 

ซึง่เติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึง่มีผลกําไรเติบโตขึน้ทกุปี และปี 2558 เป็นปีท่ีมีผลกําไรสงูสดุ ปรกติแล้วธุรกิจกล้องจะดีในชว่ง

ไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปีท่ีผ่านมารายได้ของบริษัทเร่ิมคงท่ีและดีมากในช่วงไตรมาส 4 เพราะเน่ืองธุรกิจมือถือเป็นปัจจัยสนบัสนุน

ตลาดกล้องเติบโตมากขึน้ จะเห็นได้ว่าต้นปี 2558 ตลาดกล้องโดยรวมติดลบ แต่จากปัจจัยหลายๆ อย่างทําให้ในช่วงกลางปีเร่ิม

ปรับตวัดีขึน้ และเน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นแบง่ตลาดสงูสดุทําให้รายได้บริษัทเติบโตสงูไปด้วย  
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 โครงสร้างรายได้บริษัทปัจจุบนัได้แก่ กล้อง Compact, กล้อง Mirrorless และกล้อง DSLR ซึ่งในปีท่ีผ่านมาเราพยายาม

ผลกัดนัสนิค้ากลุม่ Mirrorless จากเดมิปี 2557 อยูท่ี่ 22 เปอร์เซ็นต์ แตใ่นปี 2558 อยูท่ี่ 31  เปอร์เซ็นต์และในปี 2559 นีค้าดวา่สดัสว่น

จะอยูท่ี่ 50  เปอร์เซ็นต์ 

 ปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตัง้แต่ไตรมาส 1 บริษัทมีการปรับโครงสร้างกําไรท่ีเพ่ิม

สงูขึน้ทําให้รายได้เพ่ิมสงูขึน้ และบริษัทมีการเปิดสาขาเพ่ิมขึน้และปิดในบางสาขาลงซึง่ภาพรวมสาขายงัคงเดิม 220 สาขา และยงัจดั

งานอีเว้นท์ และกิจกรรมให้กบัลกูค้า  

 บริษัทได้เน้นขยายตลาดการภาพพิมพ์เน่ืองด้วยเทรนการพิมพ์ภาพเร่ิมกลบัมา เพียงแตก่ลบัมาในรูปแบบใหม่ๆ เราจงึผลกัดนั

บริการโฟโต้บคุ และเพ่ิมบริการพิมพ์ภาพสําหรับมือถือในปีท่ีแล้วด้วยเคร่ืองปริน้ภาพ QPS เข้าสูต่ลาดและในปี 2559 เราจะให้บริการ 

ปริน้ภาพลงบนสิง่ของท่ีสามารถทําเป็นของฝาก หรือของขวญัได้ ซึง่ในอนาคตเราจะเป็นผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพท่ีครบวงจร” 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “1. จากความสาํเร็จในปัจจบุนัผมยงัคงมคีวามเป็นหว่งวา่บริษัทจะเติบโตได้อีกหรือไม ่ตลาดจะอ่ิมตวัหรือไม ่บริษัทมี

นโยบายในอนาคตอยา่งไร” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ท่ีผา่นมาบริษัทได้ผา่นวกิฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้องมาได้ดงันัน้เราเช่ือวา่เราจะสามารถปรับตวัได้และ

ผลกัดนัตลาดได้ และตลาดยงัสามารถไปตอ่ได้อีกเน่ืองจากตลาดกล้องไมไ่ด้เป็นกระแสฉาบฉวยต้องใช้ระยะเวลาหลายปีท่ีจะคอ่ย

เติบโต และเราพยายามท่ีจะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการถา่ยภาพด้วย” 

นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “แนะนําให้มีบริการกล้องเก่าแลกกล้องใหม”่ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ขอบคณุสาํหรับคาํแนะนํา ทางบริษัทกําลงัพิจารณาเร่ืองสนิค้ามือสองอยูเ่ช่นกนัเพ่ือจบักลุม่ลกูค้าเดิม แตต่ิดเง่ือนไขเร่ือง

การประเมินราคาสนิค้าและการตรวจสอบ เรากําลงัพิจารณาอยูค่รับ” 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

Mr. Apinun Jirakomae (shareholder) questioned: 

  “Total market size ของกล้องสงูขึน้จากท่ีให้ข้อมลูเมื่อไตรมาส 3 ปีก่อนหรือไม ่และสว่นแบง่ตลาดไตรมาส 1 ของปีนีจ้ะเป็น

อยา่งไร รวมถึงแผนท่ีจะคงยอดขายของไตรมาส 4 ของปีนีใ้ห้เทา่กบัปีก่อน” 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้
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 “Total market size ยงัไมไ่ด้รับการอพัเดทข้อมลูเพ่ิมเติมจึงยงัคงประมาณเดิมอยู ่แตเ่ราเช่ือวา่จะมีการปรับตวัเลขใหมใ่น 3-

4 เดือนข้างหน้าเน่ืองจากเรามีการเติบโตคอ่นข้างเยอะ สว่นแบง่ตลาดปีท่ีแล้วอยูท่ี่ 55 เปอร์เซ็นต์ และคาดวา่ปีนีจ้ะอยูท่ี่ 60 

เปอร์เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปีก็เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าเอาไว้  

 สว่นแผนของไตรมาส 3-4 ของปีนีเ้ราไมก่งัวลเน่ืองจากในไตรมาส 4 ท่ีผา่นมาตลาดมีการปรับตวัดขีึน้เร่ือยๆ จนถึงปัจจบุนั 

และไตรมาสแรกยงัคงเป็นโมเดลสนิค้าเดมิ ซึง่ในชว่งกลางปีจะเร่ิมมีสนิค้าโมเดลใหม่ๆ  เราจึงไมม่คีวามกงัวลตลาดในคร่ึงปีหลงั” 

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงมติคะแนนเสยีง 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาํหรับปี  

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 นายธนสิทธ์ิ ได้ชีแ้จ้งผลการดําเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม โดยงบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

นายธนสทิธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

หมายเหต ุ   ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 13 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 6,825,304 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 107 รายนบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,579,007,091 หุน้ 

 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทของรอบ    

  ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงนิปันผล  

 นายธนสทิธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ จ่ายเงินปันผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,573,067,247 99.77 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 5,939,844 0.23 

รวม 2,579,007,091 100 
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เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว  และผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จํานวน  586,202,648 บาท                   

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรสํารองตามกฎหมาย ในปี 2558 จํานวนร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 

35,288,788 บาท ทําให้กําไรสทุธิประจําปี 2558 หลงัหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมาและทนุสํารองตามกฎหมายคงเหลือจํานวน 

502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯมีงบประมาณการใช้จ่ายหมนุเวียนรวมถึงการลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 

289 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท          

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 211,732,728 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “เงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเทา่ไหร่ของเงินกําไร และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหรือไม”่ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ปี 2558 การปันผลอยูท่ี่ประมาน 36 เปอร์เซ็นต์ของกําไร ซึง่บริษัทมีนโยบายจา่ยปันผลไมต่ํ่ากวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ของกําไร

หลงัหกัเงินทนุสาํรองและการลงทนุตา่งๆแล้ว ตามท่ีทราบเมื่อปลายปี 2558 เราได้ปรับโครงสร้างบริษัทเพ่ือให้สามารถตอบแทนผล

กําไรให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ และจะพยายามดแูลผู้ ถือหุ้นเร่ืองผลตอบแทนในทกุๆ ปี” 

นายธนสทิธ์ิได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และ จ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,549,927,247 98.87 

ไมเ่ห็นด้วย 22,950,000 0.89 

งดออกเสยีง 6,129,844 0.24 

รวม 2,579,007,091 100 
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วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณากาํหนดค่าสอบบัญชี  

ประจาํปี 2558 

 นายธนสทิธ์ิ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่คณะกรรมการได้พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสทิธิภาพในการทํางาน ความ

เช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราค่าสอบบญัชีท่ีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมอนตุิแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ได้แก่ 

1. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523  

 และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559 เป็นจํานวนรวม 2,100,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง)  

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “ คา่ตรวจสอบท่ีลดลงเกิดจากสาเหตใุด” 

น.ส.ชตุิมา คลอ่งประทีปผล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ เน่ืองจากปีท่ีแล้วบริษัทต้องจดัทํางบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นกลุม่บริษัทซึง่มี 3 บริษัท แตจ่ากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อ

วนัท่ี 22 ตลุาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้เปลีย่นแปลงโครงสร้างให้เหลอืเพียงบริษัทเดียว สว่นของราคาคา่สอบบญัชีเป็นราคา

มาตรฐานและบริษัทผู้สอบก็เป็นบริษัทท่ีทาง ก.ล.ต. รับรอง” 

นายอนวุตั ชินพิริยะ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆในคา่สอบบญัชีมรีายละเอียดอะไรบ้าง” 

น.ส.ชตุิมา คลอ่งประทีปผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ปกติจะเป็นคา่เดนิทาง คา่เอกสาร ดําเนินการตา่งๆ ซึง่จะไมเ่กิน 5 เปอร์เซ็นต์ของคา่สอบบญัชี” 

นายธนสทิธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้นายศุภชัย  ปัญญาวฒัโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ 

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 4523 แหง่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี

รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสาํนกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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หมายเหต ุ   ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 159,200 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 112 รายนบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,579,166,291 หุน้ 

 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายธนสิทธ์ิได้เสนอให้ท่ีประชมุแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง  ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามจํานวน 3 ทา่น ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1.   นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  2.   นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

  3.   นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1)   นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,551,608,447 98.93 

ไมเ่ห็นด้วย 21,428,100 0.83 

งดออกเสยีง 6,129,744 0.24 

รวม 2,579,166,291 100 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,249,054,547 99.74 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 5,939,744 0.26 

รวม 2,254,994,291 100 
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6.2)   นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

6.3)   นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

 

 

 

 

 

วาระที่    7              พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559          

นายธนสทิธ์ิ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการสาํหรับปี 2559  ดงันี ้

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500  บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

นายธนสทิธ์ิ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,235,774,982 99.27 

ไมเ่ห็นด้วย 10,401,465 0.46 

งดออกเสยีง 5,939,744 0.26 

รวม 2,252,116,191 100 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,541,396,982 98.54 

ไมเ่ห็นด้วย 31,829,565 1.23 

งดออกเสยีง 5,939,744 0.23 

รวม 2,579,116,291 100 
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มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 5 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 24,413 หุน้ 

  รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 117 รายนบัรวมเป็นจํานวนหุน้  2,579,190,704 หุน้ 

วาระที่ 8  อื่นๆ(ถ้ามี)  

นางสาว สภุารัตน์ ดีศีลรักษ์ ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบนโยบายเร่ืองการเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “เน่ืองจากเราเป็นธุรกิจค้าปลีกและมีพนกังานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ความสําคญักบัการทจุริตเป็นอย่างมาก เราจึงมี

นโยบายภายในซึ่งพนกังานจะทราบเป็นอย่างดี และเรามีช่องทางท่ีจะให้พนกังานหรือบคุคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลโดยท่ีเป็น

ความลบั และเรายงัพิจารณาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ Anti-corruption เพียงแต่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อจํากัดและความเหมาะสมกับ

ธุรกิจ” 

นายบญัชา อินทรเทศ ได้สอบถามดงันี ้

“แนะนําเร่ือง 1.การปรับปรุงการแสดงข้อมลูยอดขายตามประเภทสินค้าและบริการในท่ีประชุมให้แสดงรายละเอียดมากขึน้  

2.ให้ปรับปรุงบริการโฟโต้บคุเร่ืองความคมชดัของภาพ และการบริการท่ีลา่ช้า3. เพ่ิมบริการเร่ืองการซอ่มหรือบริการดแูลรักษากล้อง” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ขอบคณุสาํหรับข้อแนะนํา  1. เร่ืองของการให้ข้อมลูเราสามารถให้ได้ในบางสว่นเน่ืองจากอาจจะทบเร่ืองการแข่งเพราะเรา

เป็นเพียงบริษัทเดียวท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรจะให้ข้อมลูท่ีละเอียดมากขึน้  2. ขออภยัเร่ืองบริการโฟโต้บคุท่ีลา่ช้า เรากําลงั

พิจารณาปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือให้คณุภาพการปริน้ท่ีดีขึน้และเร็วขึน้ 3. ปัจจุบนัเรามีบริการซ่อมให้ลกูค้าเพ่ือการบริการ แต่ยงัไม่ได้

เป็นการทํากําไร แตจ่ะรับไว้พิจารณาเพ่ือโอกาสทางธุรกิจตอ่ไป” 

 

 

มติที่ลง 

 

จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,541,221,395 98.53 

ไมเ่ห็นด้วย 31,829,565 1.23 

งดออกเสยีง 6,139,744 0.24 

รวม 2,579,190,704 100 
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นายณิชชาต คําศิริตระกลู ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบทิศทางหรือนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอยา่งไรกบับริษัทมือถือท่ีขายกล้องด้วย” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “บริษัทได้เร่ิมเปิดร้านมือถือเมื่อปลายปี 2557 เพ่ือเป็นการทดลองตลาดภายใต้แบรนด์ BIG Mobile by BIG Camera 

ปัจจุบนัมีอยู่ 25 สาขา ซึ่งมือถือมีรายได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ซึ่งรายได้และกําไรไม่ได้มีผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัท  

สว่นเร่ืองของทิศทางนัน้ยงัไมช่ดัเจนหากมีอะไรท่ีแนน่อนแล้วจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ”  

 ท่ีผา่นมาในอดีตมีผู้ ค้าหลายรายท่ีเข้าสูต่ลาดกล้องแตเ่น่ืองจากการขายกล้องต้องมคีวามชํานาญเฉพาะทําให้ผู้ ค้าคอ่ยๆ

หายไป และปัจจบุนัตลาดกล้องยงัมีขนาดเลก็ซึง่อาจจะไมไ่ด้ใหญ่พอให้ผู้ ค้ารายใหมเ่ข้าสูต่ลาดและเป็นคูแ่ข็งท่ีสาํคญัได้” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

“ ขอสอบถามเร่ืองการตดัสนิค้าล้าสมยั” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

“ ในอดีตประมาน 4-6 เดือน แต่ปัจจุบนัอายสุินค้าล้าสมยัจะยาวขึน้อยู่ท่ีประมาน 1.5-2 ปี และนโยบายการตัง้สํารองอยู่ท่ี  

1-4 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคอยดแูลสินค้าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าเราตัง้สํารองค่าเสื่อมสนิค้าล้าสมยัแค่เพียงปี 

2558 เทา่นัน้ ท่ีประมาณ 5 ล้านบาทจากสต๊อกสนิค้ากวา่ 1 พนัล้านบาท 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “มีความแตกตา่งกบัมือถืออยา่งไร” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “เน่ืองจากสนิค้าประเภทมือถือคอ่นข้างจะเคลือ่นไหวเร็ว เพราะฉะนัน้เราต้องดแูละแพลนสนิค้าเป็นรายวนั จงึทําให้โอกาส

ได้รับความเสยีหายจากการสต๊อกสนิค้าน้อยมาก” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบถงึวิธีการบริหารสต๊อกสนิค้าของกล้องกบัมือถือท่ีทําให้สนิค้าล้าสมยัน้อย” 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

“สว่นของกล้องบริษัทคูค้่าจะมกีารชดเชยราคาสนิค้าเมื่อมกีารปรับราคาสนิค้าลง ซึง่แตกตา่งกบัธรุกิจมือถือท่ีบริษัทจะไมไ่ด้

รับการชว่ยเหลอื” 

นายสมเจน สขุศรีพานิชย์  ได้สอบถามดงันี ้

 “เคยมีกล้องค้างสต๊อกหรือไม”่ 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “บริษัทมีนโยบายชดัเจนท่ีจะไมข่ายสนิค้าเฉพาะท่ีตามกระแสเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้เราจึงขายสนิค้าได้ทกุรุ่น” 

17 

 



 

 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบวา่ตลาดกล้อง DSLR ในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร” 

 “มีขนาดเลก็ลงแตย่งัคงมีกลุม่ผู้ใช้อยู ่ซึง่บริษัทก็ยงัเห็นโอกาสท่ีจะเติบโตได้ขึน้อยูก่บัข้อตกลงทางการค้า” 

นายอภินนัท์ จิรโกเมษ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 “อยากทราบยอดขายท่ีคาดไว้ในปีนี ้และสดัสว่นยอดขายของสนิค้าแตล่ะประเภทรวมถงึ gross margin”   

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อสกัถามดงันี ้

 “ปีก่อนตัง้ไว้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ และเราสามารถทําได้ถงึ 38 เปอร์เซน็ต์ฯ ซึง่ปีนีเ้รายงัคงคาดไว้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมและ

มัน่ใจวา่จะทําได้  

 ในปีท่ีแล้วสดัสวนกล้อง Mirrorless อยูท่ี่ประมาน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ในปีนีค้าดวา่จะอยู่ท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากในปีนีจ้ะมี

รุ่นใหมอ่อกสูต่ลาดเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงแบรนด์ตา่งๆก็ให้ความสาํคญักบักลุม่นีม้ากขึน้ สว่นกล้อง Compact ยงัคงอยูเ่พียงแตม่ีสดัสว่น

ท่ีน้อยลง Mirrorless จะมีสดัสว่นกําไรสงูสดุ DSLR จะมีกําไรคอ่นข้างตํ่า”  

  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพ่ิมเติม นายธนสทิธ์ิจึงกลา่วปิดการประชมุเวลา 14.30 น. 

ผู้ดําเนินรายการได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ  

 อน่ึงหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 120 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 

2,579,223,704 หุ้น 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 

 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

 ประธานที่ประชุม 

 

 

 (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 

 ผู้บันทกึการประชุม 
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               สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3

     นิยามของกรรมการอิสระ 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

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 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง การใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย   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 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ่งผู้สอบบญัชีของ

ผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ)    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ   ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาตและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ช)     ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้   เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม ่       

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา   

หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และ  เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ)  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต  ภายหลงัได้รับการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แล้ว   กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision)  ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

20 

 



 

              สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

เขียนที่       

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที่  

  ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                 เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560        

ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร             

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

 

เขียนที่        

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที่   

   ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   

    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

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

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                 

อําเภอ/เขต                จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง              

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560        

ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร            

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 3        พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สําหรับปี 

   สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่  

   31 ธันวาคม 2559  และจา่ยเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่สอบบญัชี  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560        

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

    วาระที่ 8 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 

ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  

ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร         

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

_____________________ 

 

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
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  วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

 

เขียนที่       

วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า           

  สํานกังานตัง้อยูเ่ลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง  

   อําเภอ/เขต       จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์     

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั       

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                          เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)                       อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                                       

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(2)                       อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง           

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                       อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง                           

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ในวนัองัคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวง

วดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   

 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 3         พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 

   31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบ  

    ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  และจา่ยเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่สอบบญัชี  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  กรรมการช่ือ................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  กรรมการช่ือ................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  กรรมการช่ือ................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

      วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560     

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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    วาระที่ 8 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด       

ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนซึง่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน

นบัถึงวนัประชมุ 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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      ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70                  

แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

     ____________________ 

 

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย             เสียง   ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง              

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสียง   ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง              

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสียง    ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสียง     ไมเ่ห็นด้วย             เสียง   งดออกเสียง              

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสียง     ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง          
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 วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

ช่ือกรรมการ          

    เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง       ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง     ไมเ่ห็นด้วย             เสียง    งดออกเสียง              

        

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง              

         

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสียง     ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5.2 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็น

การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ

เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป 

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิท่ีนํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย   ตามท่ี

บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบขบัขี่) หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยหนงัสือมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้า

ร่วมประชมุ 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
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1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุมเ่กินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมี

การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ซึง่มีอายไุมเ่กินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , ข และ  ค  ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนาม

ของผู้ ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดย

การจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

มายงับริษัท  บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 115,115/1 ถนนสวสัดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวนัท่ี  4  เมษายน 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ

พิจารณาเฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีสง่ถึงบริษัทฯ ก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  

 

ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนนัน้   ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์  จํานวน  20  บาท ในหนงัสือ

มอบฉนัทะ  พร้อมขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้   เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้

ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ในวนัองัคารท่ี 11 เมษายน 2560 ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 28          

ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 35. 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 (สี่) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของ

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

ในสิบ) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 ข้อ 36. 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ

หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

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

น้อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือสํานกังาน

สาขาหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดให้ 

 

2. การดาํเนินการประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 38. 

ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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หมวดท่ี 5 ข้อ 37 วรรค 2. 

ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี ้

ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37. 

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

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

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั เพราะ          

ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัด

ประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ 

จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ข้อ 39. 

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

ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ         

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

          

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสวุิทย์ ธนียวนั • ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

62 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /

การเงิน 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / 

การตลาด 

 University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA. 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

   University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DCP 24/2002 

- - 2557-ปัจจบุนั 

 

2553-2557 

 

2557-2557 

 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

สมาชิกคณะทํางาน

เศรษฐกิจ-ภาคบริการ 

กรรมการ 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาต ิ

บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์มือถือ 

-หน่วยงานราชการ 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

นางหฤทยั สขุยิง่ 

 

 

 

 

• กรรมการตรวจสอบ 58 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร DAP 113/2014 

• หลกัสตูร ITG 2/2016 

- - 2557-ปัจจบุนั 

 

2547-2559 

 

 

2557-2557 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้ อํานวยการฝ่าย 

กํากบัการปฏิบตังิาน

ธุรกิจ ธนาคาร 2 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 

-ธุรกิจธนาคาร 

 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์มือถือ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ                    

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ • ประธานกรรมการ 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

60 การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• DCP 190/2014 

• DAP 118/2015 

31.61 เป็นสามีของ 

นางวรรณ์กมล 

และเป็นบิดาของ 

นายธนสทิธ์ิ  

นายชิตชยั 

นางสาวปริศรา 

2557-ปัจจบุนั 

 

 

2556-ปัจจบุนั 

2540-2558 

 

 

 

2544-2558 

ประธานกรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

กรรมการ 

ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และ

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

 

บจก.แฮปปี ้ฮิลล์ ฟาร์ม 

บจก.บิ๊ก คาเมร่า 

 

 

 

บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001) 

 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

-ให้บริการห้องพกั 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

-ตวัแทนจําหน่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

นางวรรณ์กมล              

เธียรกาญจนวงศ์ 

• กรรมการ 

• รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

57 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

 

9.11 เป็นภรรยาของ

นายชาญ และ 

เป็นมารดาของ 

นายธนสทิธ์ิ 

นายชิตชยั 

นางสาวปริศรา 

2559-ปัจจบุนั 

 

2557-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

2540-2558 

 

 

2540-2558 

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการและรอง

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

กรรมการ 

บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

 

บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 

 

บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001) 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง

และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

-ให้เช่าทรัพย์สนิ 

-ตวัแทนจําหน่ายกล้อง 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

-ตวัแทนจําหน่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายภมูิฐาน  รังคกลูนวุฒัน์ • กรรมการอิสระและ           

กรรมการตรวจสอบ 

42 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท  Statistics   

Washington State 

 University, USA. 

- ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์ 

   Washington State 

University, USA. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ 

• DAP 113/2014 

• FSD 31/2016 

- - 

 

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 
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         สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  11  เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น 

เปิดลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 

 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร 

ประจําตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

มาด้วยตนเอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจําตวั 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ ( เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน ( สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง ) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

 

 
 

 

ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   

เลขท่ี 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   
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