
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

ประจาํปี 2561 
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วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2.   รายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สาํหรับปี สิน้สดุ 

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-Rom) 

3.   นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

4.   แบบฟอร์มลงทะเบียน 

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

   ของบริษัท www.bigcamera.co.th ) 

6.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

7.  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   

8.  ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีมอบฉนัทะ  

9.  รายละเอียดกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  

10.  ตารางเปรียบเทียบข้อบงัคบัเดิมของบริษัทและสว่นท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 

11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

12.  แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

 

            ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561    

ได้มีมติให้กําหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพธุท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม  

ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ท่ีอยู่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   

เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี             

11 เมษายน  2560  ซึง่บริษัทฯได้จดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวง

พาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสาํเนารายงานการประชมุมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 1)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น            

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
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กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบบญัชีปี 2560 

วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพ่ือทราบ  จึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  พร้อมทัง้

รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และได้ผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี  สิน้สุดวันท่ี               

31 ธนัวาคม 2560  พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว 

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวด 6 ข้อ 49 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ภายหลงัจากการ

หกัทนุสาํรองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว  

 ตามผลการดําเนินงานสําหรับรอบบัญชีปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  777,783,665 บาท  โดยในปี 2561          

บริษัทฯ วางแผนท่ีจะใช้งบประมาณการใช้จ่ายหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 340 ล้านบาท            
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561  จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล

ประกอบการรอบปีบญัชี 2560  ในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 458,754,244 บาท หรือประมาณร้อยละ 58.98  

ของกําไรสทุธิ  ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก  

เน่ืองจากบริษัทฯได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผล

ประกอบการสาํหรับรอบบญัชีปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 458,754,244 บาท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงิน 

ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561  โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองอีกเน่ืองจากบริษัทฯได้จดัสรรไว้ครบถ้วน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว  ทัง้นี ้ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2561  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คณุสมบตัิ 

ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความตอ่เน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีท่ี

ผา่นมา  รวมถึงความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี 2561 ดงันี ้

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 

เป็นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึง่เป็นจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมาจํานวน 700,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถึง

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

ธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  มีรายละเอียดดงันี ้
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2561 (ปีที่เสนอ) 

บริษัท 
ค่าสอบทาน 

งบไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ 

งบประจาํปี 

ค่าตรวจสอบ 

ระบบสารสนเทศ 
รวม 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,080,000.00 1,460,000.00 250,000.00 2,790,000.00 

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

รวม 1,140,000.00 1,810,000.00 250,000.00 3,200,000.00 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 

4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึง่ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3,200,000 บาท  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  

ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ

กบั 1 ใน 3  ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.  นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั    กรรมการ 

 2.  ดร.สวุิทย์   ธนียวนั     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางหฤทยั สขุยิ่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561  
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โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ

บคุคลมายงับริษัทฯ 

โดยรายละเอียดของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน และบทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3 และสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 9 ตามลาํดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากบั

ดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายอาทิตย์  ชุณหชชัราชยั   ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้แต่เดือน

เมษายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเน่ืองกัน  ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือน

มิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  และนางหฤทยั  สขุยิ่ง ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระมาตัง้แต่

เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 9 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป

อีกวาระหนึง่ 

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่    7        พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561         

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561  ซึ่งได้พิจารณาตาม

แนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา 500,000 บาท  โดยคงอตัราคา่เบีย้ประชมุ

กรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

       เบีย้ประชุม/คน/ครัง้         เบีย้ประชุม/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการ                    22,000 บาท 22,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท 22,000 บาท 

กรรมการ  15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็นเงินจํานวน

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ตามรายละเอียดข้างต้น        

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561  ได้มีมติอนมุตัิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท  ในหมวดท่ี 4 ข้อ 29 โดยเพ่ิมเติมเร่ืองการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           

เพ่ือความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัตามท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4  

ข้อ 29  ตามรายละเอียดข้างต้น        

กฎหมายบญัญัติว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้อ 35 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561  ได้มีมติอนมุตัิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 5 ข้อ 35  เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  มาตรา 
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100  ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัตามท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 5  

ข้อ 35  ตามรายละเอียดข้างต้น        

กฎหมายบญัญัติว่าวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น          

(ถ้ามี) ดงันี ้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆในวาระนี ้

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

ดงักลา่วข้างต้น  อนึง่ ในกรณีท่ีทา่นประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบ

ฉนัทะให้บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว  โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 

หรือ แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และยื่นต่อบริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย  ทัง้นีห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใช้สําหรับการมอบ

ฉนัทะให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทนุในต่างประเทศ

เทา่นัน้  โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bigcamera.co.th  หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 อนึง่  หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ  บริษัทฯขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีมอบฉนัทะ (สิ่งท่ี

สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

 บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 (Record Date) 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                                 

                   (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

             ประธานกรรมการ 
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