หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจําปี 2560

บริษัท บิก๊ คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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วันที่ 9 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-Rom
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของเอกสารทีต่ ้ องแสดงก่อนการเข้ าร่วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ
9. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ มีมติให้ กําหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สถานที่ ณ ห้ องเดอะ
ริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยู่ 28 ถ.เจริ ญกรุ ง ซ.70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา
13.00 น. โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ ในรอบปี 2559 ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นฯ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ประจําปี
2559 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯ ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว เว้ นแต่จะมีความจําเป็ นเหตุอนั ควรที่ไม่สามารถจ่าย
ได้ ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการบริ ษัทและความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ จํานวน 846,402,798 บาท โดยในปี 2560
บริ ษัทฯ วางแผนที่จะใช้ งบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 380 ล้ านบาท ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น ซึ่งมีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น
494,043,032 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559
โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 247,021,516 บาท เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2559 จึงจะทําการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 247,021,516 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.14
บาท คิดเป็ นเงิน 494,043,032 หรื อเท่ากับร้ อยละ 58 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ประกอบข้ อ 40

ซึ่งกําหนดให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯเป็ นประจําทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิ ภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ รวมทังอั
้ ตรา
ค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1.

นายปรี ชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรื อ

2.

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ

3.

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน
ของบริ ษัทฯประจําปี 2560 บริ ษัทฯมอบหมายให้ เป็ นผู้สอบบัญชี รับผิดชอบในการตรวจสอบงบการเงิ นของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนรวม 2,100,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่
ผ่านมา (ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น
ซึง่ เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป)
ความเห็นของคณะกรรมการ : ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาประวัติการทําหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้ มนั่ ใจถึง
ความเป็ นอิสระในการทํางานของผู้สอบบัญชี พร้ อมทังความเหมาะสมของอั
้
ตราค่าสอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ เสนอข้ างต้ น โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ มีมติเห็นชอบและสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายปรี ชา อรุ ณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4579 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชี รวมทังสิ
้ ้น 2,100 ,000 บาท (ทังนี
้ ้ค่าสอบ
บัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นไปตามธรรม
เนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป) ในกรณีที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ข้ อ 22 กําหนดไว้ ว่าให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อๆไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ
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เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งนี ้ตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ในปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายชาญ

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ

2. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
3. ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ ว เห็นควรเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีความเห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์หลากหลายที่เอื ้อประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากับดูแลบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ได้ แนบประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านมา
เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ วตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 8
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 4 ข้ อ 29 ให้ บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ได้ แก่ เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็ นและสมควรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ซึ่งเป็ น
อัตราค่าตอบแทนที่เสนอเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา อยูใ่ นเกณฑ์คา่ เฉลีย่ ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและเป็ นอัตราที่เหมาะสม คือในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้ านบาท ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

เบีย้ ประชุม/คน/ครัง้

เบีย้ ประชุม/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

เรื่องอื่นๆ (หากมี)
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จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้
บุคคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข.
แบบใดแบบหนึง่ และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. (แบบใดแบบหนึง่ )
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ตามรายละเอียดซึง่ แนบไปกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึง่ บริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ กําหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record
date) เป็ นวันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 225 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตามลําดับ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
บริษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุม เมื่ อ วัน อัง คารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สถานที่ ณ ห้ อ งบอลรู ม 1 โรงแรมเอส 31 ที่ อ ยู่ 545 สุขุม วิ ท 31
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นายชาญ
เธียรกาญจนวงศ์
2)
นายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ์
3)
นายชิตชัย
เธียรกาญจนวงศ์
4)
นายอาทิตย์
ชุณหชัชราชัย
5)
ดร. สุวิทย์
ธนียวัน
6)
ศ.ดร.ภูมิฐาน
รังคกูลนุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1)
นางหฤทัย
สุขยิ่ง
2)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1)
นางสาวชุติมา

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

คล่องประทีปผล

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1)
นายปรี ชา
อรุณนารา
2)
นายธันระวีร์
ภัทรวินิจ
เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบข้ อมูลของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”)
ณ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
• บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
352,887,880 บาท
• ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
352,887,880 บาท
• แบ่งออกหุ้นสามัญจํานวน
3,528,878,800 หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท
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การประชุมในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 70 ราย และด้ วยการมอบฉันทะจํานวน 50 ราย รวมเป็ น 120 ราย
นับรวมจํานวนหุ้นได้ 2,579,223,704 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.09 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม
โดยข้ อบังคับของบริ ษัทซึ่งมีข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนีก้ รณีปกติ
ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น
อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด ใช้ สาํ หรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ใช้ สําหรับการ
กรณีท่ ีกฎหมาย กําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ลงคะแนนในวาระที่ 7
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือ
ว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลับแต่มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่งใส
กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
•

ผู้ถือหุ้นทีท่ ําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการ และกําหนดให้ ผ้ รู ับ มอบฉั น ทะออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตาม ความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้น
หรื อผู้มอบฉันทะ และในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ไม่มีกรรมการท่านใดได้ รับมอบฉันทะ
•

บริ ษัทฯจะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้ นุ ทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ

งดออกเสียง และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง สําหรับการพิจารณา
เลือ กตัง้ กรรมการแต่ละท่านก่ อน และเก็ บบัต รลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ทัง้ หมดที่ล งคะแนนเสียงเห็นด้ วย ภายหลัง จากเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงแล้ ว
1.

สําหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ของท่านได้ โดยส่งบัต ร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม

2.

คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทําให้ จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

3.

ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และโปร่งใสบริ ษัทจึงขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นพยานใน
การนับคะแนนเสียง
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4.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆตามความเหมาะสมโดย
้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยทุกครัง้

ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและที่ปรึกษาของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2559 บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และได้ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ เธี ยรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
เป็ นผู้ดําเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558
นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 22

ตุลาคม 2558 ซึ่งได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วนัน้ ซึ่งหากไม่มีข้อสักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,566,241,643
800
5,939,344

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.77
0
0.23

2,572,181,787

100

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 22 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 57,677,973 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 94 รายนับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,572,181,787 หุน้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยสําหรับปี 2558

นายธนสิทธิ์ ได้ ชี ้แจงผลดําเนินการของบริ ษัทประจําปี 2558 ว่า “ ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มียอดขาย 4,739 ล้ านบาท
ซึง่ เติบโตจากปี 2557 ประมาณ 38% ซึง่ มีผลกําไรเติบโตขึ ้นทุกปี และปี 2558 เป็ นปี ที่มีผลกําไรสูงสุด ปรกติแล้ วธุรกิจกล้ องจะดีในช่วง
ไตรมาส 1 และ 4 ซึ่งในปี ที่ผ่านมารายได้ ของบริ ษัทเริ่ มคงที่และดีมากในช่วงไตรมาส 4 เพราะเนื่องธุรกิจมือถือเป็ นปั จจัยสนับสนุน
ตลาดกล้ องเติบโตมากขึ ้น จะเห็นได้ ว่าต้ นปี 2558 ตลาดกล้ องโดยรวมติดลบ แต่จากปั จจัยหลายๆ อย่างทําให้ ในช่วงกลางปี เริ่ ม
ปรับตัวดีขึ ้น และเนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทําให้ รายได้ บริ ษัทเติบโตสูงไปด้ วย
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โครงสร้ างรายได้ บริ ษัทปั จจุบนั ได้ แก่ กล้ อง Compact, กล้ อง Mirrorless และกล้ อง DSLR ซึ่งในปี ที่ผ่านมาเราพยายาม
ผลักดันสินค้ ากลุม่ Mirrorless จากเดิมปี 2557 อยูท่ ี่ 22 เปอร์ เซ็นต์ แต่ในปี 2558 อยูท่ ี่ 31 เปอร์ เซ็นต์และในปี 2559 นี ้คาดว่าสัดส่วน
จะอยูท่ ี่ 50 เปอร์ เซ็นต์
้ ไตรมาส 1 บริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างกําไรที่เพิ่ม
ปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิประมาณ 4-5 เปอร์ เซ็นต์ แต่ในปี 2558 ตังแต่
สูงขึ ้นทําให้ รายได้ เพิ่มสูงขึ ้น และบริ ษัทมีการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นและปิ ดในบางสาขาลงซึง่ ภาพรวมสาขายังคงเดิม 220 สาขา และยังจัด
งานอีเว้ นท์ และกิจกรรมให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทได้ เน้ นขยายตลาดการภาพพิมพ์เนื่องด้ วยเทรนการพิมพ์ภาพเริ่ มกลับมา เพียงแต่กลับมาในรูปแบบใหม่ๆเราจึงผลักดัน
บริ การโฟโต้ บคุ และเพิ่มบริ การพิมพ์ภาพสําหรับมือถือในปี ที่แล้ วด้ วยเครื่ องปริ น้ ภาพ QPS เข้ าสูต่ ลาดและในปี 2559 เราจะให้ บริ การ
ปริ น้ ภาพลงบนสิง่ ของที่สามารถทําเป็ นของฝาก หรื อของขวัญได้ ซึง่ ในอนาคตเราจะเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการถ่ายภาพที่ครบวงจร”
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“1. จากความสําเร็ จในปั จจุบนั ผมยังคงมีความเป็ นห่วงว่าบริษัทจะเติบโตได้ อีกหรื อไม่ ตลาดจะอิม่ ตัวหรื อไม่ บริ ษัทมี
นโยบายในอนาคตอย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ที่ผา่ นมาบริษัทได้ ผา่ นวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตทางตลาดกล้ องมาได้ ดงั นันเราเชื
้
่อว่าเราจะสามารถปรับตัวได้ และ
ผลักดันตลาดได้ และตลาดยังสามารถไปต่อได้ อีกเนื่องจากตลาดกล้ องไม่ได้ เป็ นกระแสฉาบฉวยต้ องใช้ ระยะเวลาหลายปี ที่จะค่อย
เติบโต และเราพยายามทีจ่ ะเป็ นผู้ให้ บริ การครบวงจรด้ านการถ่ายภาพด้ วย”
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“แนะนําให้ มีบริ การกล้ องเก่าแลกกล้ องใหม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา ทางบริ ษัทกําลังพิจารณาเรื่ องสินค้ ามือสองอยูเ่ ช่นกันเพื่อจับกลุม่ ลูกค้ าเดิม แต่ติดเงื่อนไขเรื่ อง
การประเมินราคาสินค้ าและการตรวจสอบ เรากําลังพิจารณาอยูค่ รับ”
นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
Mr. Apinun Jirakomae (shareholder) questioned:
“Total market size ของกล้ องสูงขึ ้นจากทีใ่ ห้ ข้อมูลเมื่อไตรมาส 3 ปี ก่อนหรื อไม่ และส่วนแบ่งตลาดไตรมาส 1 ของปี นี ้จะเป็ น
อย่างไร รวมถึงแผนที่จะคงยอดขายของไตรมาส 4 ของปี นี ้ให้ เท่ากับปี ก่อน”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
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“Total market size ยังไม่ได้ รับการอัพเดทข้ อมูลเพิ่มเติมจึงยังคงประมาณเดิมอยู่ แต่เราเชื่อว่าจะมีการปรับตัวเลขใหม่ใน 34 เดือนข้ างหน้ าเนื่องจากเรามีการเติบโตค่อนข้ างเยอะ ส่วนแบ่งตลาดปี ที่แล้ วอยูท่ ี่ 55 เปอร์ เซ็นต์ และคาดว่าปี นี ้จะอยูท่ ี่ 60
เปอร์ เซ็นต์ จากไตรมาสแรกของปี ก็เป็ นไปตามทีต่ งเป
ั ้ ้ าเอาไว้
ส่วนแผนของไตรมาส 3-4 ของปี นี ้เราไม่กงั วลเนื่องจากในไตรมาส 4 ที่ผา่ นมาตลาดมีการปรับตัวดีขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงปั จจุบนั
และไตรมาสแรกยังคงเป็ นโมเดลสินค้ าเดิม ซึง่ ในช่วงกลางปี จะเริ่มมีสนิ ค้ าโมเดลใหม่ๆ เราจึงไม่มคี วามกังวลตลาดในครึ่งปี หลัง”
มติท่ ปี ระชุม

เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 นายธนสิทธิ์ ได้ ชีแ้ จ้ งผลการดําเนินงานแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพิ่มเติม โดยงบการเงินดังกล่าวได้ ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจงึ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามทีเ่ สนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,573,067,247
0
5,939,844
2,579,007,091

99.77
0
0.23
100

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 13 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 6,825,304 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 107 รายนับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,579,007,091 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทของรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ ายเงินปั นผล

นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ จ่ายเงินปั นผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวด 6 ข้ อ 49 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้
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เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้
้
ว และผลการดําเนินงาน
ประจํ า ปี 2558

บริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรสุท ธิ ห ลัง มี กํ า ไรสุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ ข องงบเฉพาะบริ ษั ท จํ า นวน 586,202,648 บาท

โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาจัดสรรสํารองตามกฎหมาย ในปี 2558 จํ านวนร้ อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นเงิ น
35,288,788 บาท ทําให้ กําไรสุทธิประจําปี 2558 หลังหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาและทุนสํารองตามกฎหมายคงเหลือจํานวน
502,167,050 บาท ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทฯมีงบประมาณการใช้ จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจจํานวนรวมทังสิ
้ ้น
289 ล้ านบาท ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งมีจํานวน 3,528,878,800 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 211,732,728 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“เงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละเท่าไหร่ของเงินกําไร และเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปี 2558 การปั นผลอยูท่ ี่ประมาน 36 เปอร์ เซ็นต์ของกําไร ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตํ่ากว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ของกําไร
หลังหักเงินทุนสํารองและการลงทุนต่างๆแล้ ว ตามที่ทราบเมื่อปลายปี 2558 เราได้ ปรับโครงสร้ างบริ ษัทเพื่อให้ สามารถตอบแทนผล
กําไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ และจะพยายามดูแลผู้ถือหุ้นเรื่ องผลตอบแทนในทุกๆ ปี ”
นายธนสิทธิ์ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทของรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ จ่ายเงินปั นผล

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,549,927,247
22,950,000
6,129,844
2,579,007,091

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.87
0.89
0.24
100
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อยและพิจารณากําหนดค่ าสอบบัญชี
ประจําปี 2558
นายธนสิทธิ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้ พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความ

เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ รวมทังอั
้ ตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุติแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ได้ แก่
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรื อ

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523

และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 เป็ นจํานวนรวม 2,100,000 บาท (ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ที่เรี ยกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริ ง)
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ ค่าตรวจสอบที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด”
น.ส.ชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ เนื่องจากปี ที่แล้ วบริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินรวมเนื่องจากเป็ นกลุม่ บริ ษัทซึง่ มี 3 บริ ษัท แต่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างให้ เหลือเพียงบริษัทเดียว ส่วนของราคาค่าสอบบัญชีเป็ นราคา
มาตรฐานและบริ ษัทผู้สอบก็เป็ นบริ ษัทที่ทาง ก.ล.ต. รับรอง”
นายอนุวตั ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“ค่าใช้ จ่ายอื่นๆในค่าสอบบัญชีมรี ายละเอียดอะไรบ้ าง”
น.ส.ชุติมา คล่องประทีปผล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปกติจะเป็ นค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ดําเนินการต่างๆ ซึง่ จะไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์ของค่าสอบบัญชี”
นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตังนายศุ
้
ภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรื อนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจํานวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,551,608,447
21,428,100
6,129,744
2,579,166,291

98.93
0.83
0.24
100

หมายเหตุ ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 5 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 159,200 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 112 รายนับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,579,166,291 หุน้
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธนสิทธิ์ได้ เสนอให้ ท่ีประชุมแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามจํานวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายชิตชัย

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ

3. นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

กรรมการ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระดังนี ้
6.1) นายธนสิทธิ์

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,249,054,547
0
5,939,744
2,254,994,291

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.74
0
0.26
100
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6.2) นายชิตชัย

เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

2,235,774,982
10,401,465
5,939,744
2,252,116,191
6.3) นายอาทิตย์

ชุณหชัชราชัย

99.27
0.46
0.26
100

กรรมการ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,541,396,982
31,829,565
5,939,744
2,579,116,291

98.54
1.23
0.23
100

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559

นายธนสิทธิ์ ได้ เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ เบี ้ยประชุมกรรมการสําหรับปี 2559 ดังนี ้
• ประธานกรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

19,500 บาท

• กรรมการ

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

13,000 บาท

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

19,500 บาท

• กรรมการตรวจสอบ

13,000 บาท

เบี ้ยเข้ าประชุมครัง้ ละ

นายธนสิทธิ์ ได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อไม่ หากไม่มีจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียง
มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
มติท่ ปี ระชุม
หมายเหตุ
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2,541,221,395
31,829,565
6,139,744
2,579,190,704

98.53
1.23
0.24
100

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ในวาระนีม้ ี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ มขึ้นจํ านวน 5 ราย นับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 24,413 หุน้
รวมเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้ น 117 รายนับรวมเป็ นจํ านวนหุน้ 2,579,190,704 หุน้
อื่นๆ(ถ้ ามี)

นางสาว สุภารัตน์ ดีศีลรักษ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบนโยบายเรื่ องการเข้ าร่วมโครงการ Anti-corruption”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“เนื่องจากเราเป็ นธุรกิจค้ าปลีกและมีพนักงานมากกว่า 800 คน เราจึงให้ ความสําคัญกับการทุจริ ตเป็ นอย่างมาก เราจึงมี
นโยบายภายในซึ่งพนักงานจะทราบเป็ นอย่างดี และเรามีช่องทางที่จะให้ พนักงานหรื อบุคคลภายนอกสามารถแจ้ งข้ อมูลโดยที่เป็ น
ความลับ และเรายังพิจารณาที่จะเข้ าร่ วมโครงการ Anti-corruption เพียงแต่อยู่ระหว่างพิจารณาข้ อจํากัดและความเหมาะสมกับ
ธุรกิจ”
นายบัญชา อินทรเทศ ได้ สอบถามดังนี ้
“แนะนําเรื่ อง 1.การปรับปรุงการแสดงข้ อมูลยอดขายตามประเภทสินค้ าและบริ การในที่ประชุมให้ แสดงรายละเอียดมากขึ ้น
2.ให้ ปรับปรุงบริ การโฟโต้ บคุ เรื่ องความคมชัดของภาพ และการบริ การที่ลา่ ช้ า3. เพิ่มบริ การเรื่ องการซ่อมหรื อบริ การดูแลรักษากล้ อง”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ขอบคุณสําหรับข้ อแนะนํา 1. เรื่ องของการให้ ข้อมูลเราสามารถให้ ได้ ในบางส่วนเนื่องจากอาจจะทบเรื่ องการแข่งเพราะเรา
เป็ นเพียงบริ ษัทเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรจะให้ ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ ้น 2. ขออภัยเรื่ องบริ การโฟโต้ บคุ ที่ลา่ ช้ า เรากําลัง
พิจารณาปรับปรุ งเครื่ องมือเพื่อให้ คณ
ุ ภาพการปริ น้ ที่ดีขึ ้นและเร็ วขึ ้น 3. ปั จจุบนั เรามีบริ การซ่อมให้ ลกู ค้ าเพื่อการบริ การ แต่ยงั ไม่ได้
เป็ นการทํากําไร แต่จะรับไว้ พิจารณาเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป”
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นายณิชชาต คําศิริตระกูล ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบทิศทางหรื อนโยบายธุรกิจมือถือ และมีความเห็นอย่างไรกับบริ ษัทมือถือทีข่ ายกล้ องด้ วย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“บริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดร้ านมือถือเมื่อปลายปี 2557 เพื่อเป็ นการทดลองตลาดภายใต้ แบรนด์ BIG Mobile by BIG Camera
ปั จจุบนั มีอยู่ 25 สาขา ซึ่งมือถือมีรายได้ เพียง 4 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งรายได้ และกําไรไม่ได้ มีผลกระทบต่อรายได้ รวมของบริ ษัท
ส่วนเรื่ องของทิศทางนันยั
้ งไม่ชดั เจนหากมีอะไรที่แน่นอนแล้ วจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ”
ที่ผา่ นมาในอดีตมีผ้ คู ้ าหลายรายที่เข้ าสูต่ ลาดกล้ องแต่เนื่องจากการขายกล้ องต้ องมีความชํานาญเฉพาะทําให้ ผ้ คู ้ าค่อยๆ
หายไป และปั จจุบนั ตลาดกล้ องยังมีขนาดเล็กซึง่ อาจจะไม่ได้ ใหญ่พอให้ ผ้ คู ้ ารายใหม่เข้ าสูต่ ลาดและเป็ นคูแ่ ข็งที่สาํ คัญได้ ”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“ ขอสอบถามเรื่ องการตัดสินค้ าล้ าสมัย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ ในอดีตประมาน 4-6 เดือน แต่ปัจจุบนั อายุสินค้ าล้ าสมัยจะยาวขึ ้นอยู่ที่ประมาน 1.5-2 ปี และนโยบายการตังสํ
้ ารองอยู่ที่
1-4 ปี แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วเราคอยดูแลสินค้ าและยอดขายอยู่ตลอด จะเห็นได้ ว่าเราตังสํ
้ ารองค่าเสื่อมสินค้ าล้ าสมัยแค่เพียงปี
2558 เท่านัน้ ที่ประมาณ 5 ล้ านบาทจากสต๊ อกสินค้ ากว่า 1 พันล้ านบาท
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“มีความแตกต่างกับมือถืออย่างไร”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“เนื่องจากสินค้ าประเภทมือถือค่อนข้ างจะเคลือ่ นไหวเร็ ว เพราะฉะนันเราต้
้
องดูและแพลนสินค้ าเป็ นรายวัน จึงทําให้ โอกาส
ได้ รับความเสียหายจากการสต๊ อกสินค้ าน้ อยมาก”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบถึงวิธีการบริ หารสต๊ อกสินค้ าของกล้ องกับมือถือที่ทาํ ให้ สนิ ค้ าล้ าสมัยน้ อย”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ส่วนของกล้ องบริ ษัทคูค่ ้ าจะมีการชดเชยราคาสินค้ าเมื่อมีการปรับราคาสินค้ าลง ซึง่ แตกต่างกับธุรกิจมือถือที่บริษัทจะไม่ได้
รับการช่วยเหลือ”
นายสมเจน สุขศรี พานิชย์ ได้ สอบถามดังนี ้
“เคยมีกล้ องค้ างสต๊ อกหรื อไม่”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะไม่ขายสินค้ าเฉพาะทีต่ ามกระแสเท่านัน้ เพราะฉะนันเราจึ
้
งขายสินค้ าได้ ทกุ รุ่น”
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นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบว่าตลาดกล้ อง DSLR ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร”
“มีขนาดเล็กลงแต่ยงั คงมีกลุม่ ผู้ใช้ อยู่ ซึง่ บริษัทก็ยงั เห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงทางการค้ า”
นายอภินนั ท์ จิรโกเมษ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
“อยากทราบยอดขายที่คาดไว้ ในปี นี ้ และสัดส่วนยอดขายของสินค้ าแต่ละประเภทรวมถึง gross margin”
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อสักถามดังนี ้
“ปี ก่อนตังไว้
้ ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์ และเราสามารถทําได้ ถงึ 38 เปอร์ เซ็นต์ฯ ซึง่ ปี นี ้เรายังคงคาดไว้ ที่ 10 เปอร์ เซ็นต์เหมือนเดิมและ
มัน่ ใจว่าจะทําได้
ในปี ที่แล้ วสัดสวนกล้ อง Mirrorless อยูท่ ี่ประมาน 30 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ในปี นี ้คาดว่าจะอยู่ที่ 50 เปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากในปี นี ้จะมี
รุ่นใหม่ออกสูต่ ลาดเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงแบรนด์ตา่ งๆก็ให้ ความสําคัญกับกลุม่ นี ้มากขึ ้น ส่วนกล้ อง Compact ยังคงอยูเ่ พียงแต่มีสดั ส่วน
ที่น้อยลง Mirrorless จะมีสดั ส่วนกําไรสูงสุด DSLR จะมีกําไรค่อนข้ างตํ่า”

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายธนสิทธิ์จึงกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 14.30 น.
ผู้ดําเนินรายการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุม
อนึ่ ง หลั งการปิ ดประชุ มมี ผ้ ู ถือ หุ้ น และผู้รั บ มอบฉั น ทะมาเข้ า ร่ วมประชุ ม ทั ง้ สิ น้ 120 ราย นั บ เป็ นจํา นวนหุ้ น
2,579,223,704 หุ้น
จึงเรี ยนมาโปรดเพื่อทราบ

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวปริ ศรา เธียรกาญจนวงศ์)
ผู้บันทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ุ สมบัติครบถ้ วน และ
หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริ ษัทที่มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ปั จจุบนั กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ห้ นุ ถือ
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้อํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถื อ หุ้น ที่มี นัย หรื อ ผู้มีอํ า นาจควบคุมของผู้ที่ มี ค วามสัม พันธ์ ข องผู้ข ออนุญ าต ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม
คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญา
มีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้น
ไปแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ)

(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิ จการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5.1
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

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

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

(2)

อายุ

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรื อ

(3)
ถนน

อายุ
ตําบล/แขวง

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชั ้น 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผู้รับมอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผู้รับมอบฉันทะ

(

)

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

เดือน
สัญชาติ

จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่ 2
 (ก)
 (ข)

รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี 2559
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

 วาระที่3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

 (ก)
 (ข)
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 วาระที่ 4
 (ก)
 (ข)
 วาระที่ 5
 (ก)
 (ข)
 วาระที่ 6
 (ก)
 (ข)
 วาระที่ 7
 (ก)
 (ข)
 วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชี
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั ้นไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ั บ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชั ้น 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
_____________________

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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 วาระที่

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ


เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

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

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า
สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

พ.ศ.

ตําบล/แขวง

เสียง ดังนี ้

เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุ งซอย 70 แขวง
วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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 วาระที่ 2
 (ก)
 (ข)

รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี 2559
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

 วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

 (ก)
 (ข)
 วาระที่ 4
 (ก)
 (ข)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

 วาระที่ 5
 (ก)
 (ข)

พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชี
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
กรรมการชื่อ................................................................................................................
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
กรรมการชื่อ................................................................................................................
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
กรรมการชื่อ................................................................................................................
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
 วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
 (ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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 วาระที่ 8
 (ก)
 (ข)

วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั ้นไม่ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมเว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(.........................................)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ

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

หมายเหตุ
1. หนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี ใ้ ช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู้ ลงทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึง่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันประชุม
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2560 ในวัน อัง คารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ย ม ริ เ วอร์ ไ ซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริ ญ กรุ ง ซอย 70
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
____________________

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

เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
เสียง



ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง



ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง



ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง



ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5.2
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ น
การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละราย ตามที่
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2.
1.2.1

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

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

2.

วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก , ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้ วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม
ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ตามรายละเอียดซึง่ แนบมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดย
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ อง
มายังบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะรั บ
กรุ งเทพมหานคร 10160 โดยขอให้ ส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 ทังนี
พิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่สง่ ถึงบริ ษัทฯ ก่อนเวลาเริ่ มประชุมเท่านัน้
ในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนนัน้ ผู้ถือหุ้นจะต้ องปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือ
มอบฉันทะ พร้ อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นัน้ เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 28
ถนนเจริ ญกรุงซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.

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

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

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

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

การลงคะแนนเสียง

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

นางหฤทัย สุขยิง่

ตําแหน่ ง

•ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

•กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /
การเงิน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ /
การตลาด
University of Illinois at
Urbana-Champaign, USA.
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
University of Illinois at
Urbana-Champaign, USA.
การอบรมบทบาทหน้ าที่การ
เป็ นกรรมการ
• หลักสูตร DCP 24/2002
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่การ
เป็ นกรรมการ
• หลักสูตร DAP 113/2014
• หลักสูตร ITG 2/2016

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2557-ปั จจุบนั

-

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

2557-2557

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
สมาชิกคณะทํางาน
เศรษฐกิจ-ภาคบริ การ
กรรมการ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

2547-2559

ผู้อํานวยการฝ่ าย
กํากับการปฏิบตั งิ าน
ธุรกิจ ธนาคาร 2
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารทหารไทย

2553-2557

-

ตําแหน่ ง

2557-2557

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
บจก. บิ๊ก คาเมร่ า

บจ. บิ๊ก คาเมร่ า

ประเภทธุรกิจ

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
และโทรศัพท์มือถือ
-หน่วยงานราชการ
-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์มือถือ
-ธุรกิจธนาคาร

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์มือถือ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ • ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

60

•ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่การ
เป็ นกรรมการ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

31.61

เป็ นสามีของ
นางวรรณ์กมล
และเป็ นบิดาของ
นายธนสิทธิ์
นายชิตชัย
นางสาวปริ ศรา

• DCP 190/2014
• DAP 118/2015

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2557-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
และโทรศัพท์เคลื่อนที่

บจก.แฮปปี ้ ฮิลล์ ฟาร์ ม
บจก.บิ๊ก คาเมร่ า

-ให้ บริ การห้ องพัก
-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง

บจ. บิ๊ก คาเมร่ า (2001)

รองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กรรมการ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการ
กรรมการและรอง
ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กรรมการ

บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์
บจก. บิ๊ก คาเมร่ า

-ตัวแทนจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
และโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
และโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ให้ เช่าทรัพย์สนิ
-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
-ตัวแทนจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2556-ปั จจุบนั
2540-2558

2544-2558
นางวรรณ์กมล

• กรรมการ

เธียรกาญจนวงศ์

• รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย

9.11

เป็ นภรรยาของ
นายชาญ และ
เป็ นมารดาของ
นายธนสิทธิ์
นายชิตชัย
นางสาวปริ ศรา

2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2540-2558

2540-2558

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่

บจก. บิ๊ก คาเมร่ า (2001)

ประเภทธุรกิจ

42

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ ง

นายภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์ •กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

42

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท Statistics
Washington State
University, USA.
- ปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
Washington State
University, USA.
การอบรมบทบาทหน้ าที่การ
เป็ นกรรมการ
• DAP 113/2014
• FSD 31/2016

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2557-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชัน่

2558-ปั จจุบนั

ศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้อํานวยการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์มือถือ
-สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย

-สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย

-สถาบันการศึกษา

บจ. บิ๊ก คาเมร่ า

-ตัวแทนจําหน่ายกล้ อง
โทรศัพท์มือถือ

2553-2558
2552-ปั จจุบนั

2557-2557
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11 เมษายน 2560
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

มาด้ วยตนเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตร
ประจําตัวผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม ( เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ คู ดั ค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน ( สําหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง )
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม จนครบทุกวาระ และจนกว่าจะปิ ดการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560

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