
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  

ประจาํปี 2562 
    

 

 

บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
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วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2.   นิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

3.   แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) สาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) 

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

   ของบริษัท http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home  

5.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

6.  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   

7.  ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีมอบฉนัทะ  

8.  รายละเอียดกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ   

9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

10.  แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

        

      ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  ได้มีมติ

ให้กําหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม ริเวอร์                

ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ท่ีอยู ่28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี             

11 เมษายน  2561  ซึง่บริษัทฯได้จดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวง

พาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสาํเนารายงานการประชมุมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 1)   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น            

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน
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วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบบญัชีปี 2561 

วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพือ่ทราบ  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  พร้อมทัง้

รายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และได้ผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี  สิน้สุดวันท่ี               

31 ธนัวาคม 2561  พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2561 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  

 ตามผลการดําเนินงานสําหรับรอบบญัชีปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน  550,833,132 ล้านบาท  โดยในปี 2562 ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

ประกอบการรอบปีบญัชี 2561  ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 282,310,304 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 
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51  ของกําไรสทุธิ  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก  

เน่ืองจากบริษัทฯได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผล

ประกอบการสาํหรับรอบบญัชีปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 282,310,304 บาท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงิน 

ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองอีกเน่ืองจากบริษัทฯได้จดัสรรไว้ครบถ้วน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว  ทัง้นี ้ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2562  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คณุสมบตัิ 

ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความตอ่เน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯในปีท่ี

ผา่นมา  รวมถึงความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีปี 2562 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี 2562 ดงันี ้

1. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

2. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

3. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 

เป็นจํานวนเงินรวม 3.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมาจํานวน 50,000 บาท (ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึง

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

ธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  มีรายละเอียดดงันี ้
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2562 (ปีที่เสนอ) 

บริษัท 
ค่าสอบทาน 

งบไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ 

งบประจาํปี 
อื่นๆ รวม 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,080,000.00 1,460,000.00 150,000.00 2,690,000.00 

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

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า โฮลดิง้ จํากดั - 330,000.00  330,000.00 

รวม 1,140,000.00 2,140,000.00 150,000.00 3,430,000.00 

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

บญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 3.43 ล้านบาท  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

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 2562 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์    กรรมการ 

 2. นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

 3. ศ.ดร.ภมูฐิาน รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการ

สรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 

 



 

 

มกราคม 2562  โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

รายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

โดยรายละเอียดของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 คน และบทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8 และสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 ตามลาํดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและ

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินการและกํากบั

ดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์      ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการมาตัง้แต่

เดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนตอ่เน่ืองกนั  นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ

มาตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2561 แทนกรรมการท่ีลาออก นบัวาระถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือน  และศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกูล

นวุฒัน์ ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระมาตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่    7        พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562         

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  ซึ่งได้พิจารณาตาม

แนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทัง้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

รวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท  และอตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการคงเดิมจากปีก่อน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

       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 2562 เป็นเงินจํานวน

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ตามรายละเอียดข้างต้น        

กฎหมายบญัญติัว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น          

(ถ้ามี) ดงันี ้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆในวาระนี ้  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว

ข้างต้น  อนึง่ ในกรณีท่ีทา่นประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะให้

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว  โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4) หรือ 

แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ และยื่นตอ่บริษัทฯก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย  ทัง้นีห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใช้สําหรับการมอบฉนัทะ

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหลกัทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านัน้  

โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home  

อนึง่  หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ  บริษัทฯขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯตามรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณีมอบฉนัทะ (สิ่งท่ี

สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7) เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

  

 

 

http://www.bigcamera.co.th/investor/index.php/en/home


 

 

8 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 (Record Date) 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                                                                                                 

                   (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

             ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

                                                                                  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัพธุท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00  น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม  ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  ท่ีอยู่ 28 ถนน

เจริญกรุง ซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  

2) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 

3) นางสาวปริศรา   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการและเลขานกุารบริษัท 

4) นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7) ศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คลอ่งประทีปผล      ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3) นายชิตชยั เธียรกาญจนวงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายปรีชา  อรุณนารา   

2) นายธนัระวีร์  ภทัรวินิจ  

3) นางสาวกลุภทัรา   โอภาสพิพฒัน์ 

 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

นางสาวนิวรรณ  เตือนใจยา  (“ผู้ดําเนินการประชุม”)  ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบข้อมลูของ บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   352,887,880 บาท 

• แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน             3,528,878,800  หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ                 0.10 บาท 

  การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 86 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจํานวน  139  ราย รวมเป็น  225  ราย นบั

รวมจํานวนหุ้นได้ 2,724,459,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2047 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   
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ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อกําหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้   
       1. กรณีปกต ิ  ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั          ให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ใช้สาํหรับการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 
   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ใช้

สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 7  

   กรณีท่ีกฎหมายกําหนดวา่ต้องใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน  ใช้สาํหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 8 

  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ี

เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลบัแต่

มีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

  กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

 •  ผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะให้กรรมการ และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออก

เสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ดงักลา่วของผู้ ถือหุ้น หรือ

ผู้มอบฉนัทะ  

 •  บริษัทฯจะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผูู้ ถือหุุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย            ไม่เห็น

ด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับการ

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของท่านได้ โดยส่งบตัร

ลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

3. คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นีเ้พ่ือความรวดเร็ว ถกูต้อง และโปร่งใส  บริษัทจึงขออาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น ร่วมเป็นพยานใน

การตรวจนบัคะแนนเสยีง   

5. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสมโดย

ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็นด้วยทกุครัง้ 
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ก่อนเข้าสูก่ารประชมุ  ผู้ดําเนินการประชมุได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

 ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560  ประชุมเม่ือวนัท่ี 11  เมษายน  2560 

ซ่ึงไดส่้งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้นั้น ซ่ึงหากไม่มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมจึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย 2,725,191,631  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  

งดออกเสยีง 1,200  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 14 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 733,215 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 239 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,725,192,831 หุน้ 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  นายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์   ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  เป็นผู้ ชีแ้จงผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ธุรกิจของบริษัทอยา่งสิน้เชิงจากอดีตท่ีเป็นเพียงผู้

จําหน่ายกล้องดิจิตลัชัน้นํา  โดยแบ่งกลุม่ธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจน  ได้แก่ (1) กลุม่ธุรกิจกล้องดิจิตอล  (2) กลุ่มธุรกิจ

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  และ (3) กลุม่ธุรกิจบริการภาพพิมพ์และบริการอ่ืนๆ  ทัง้นี ้ บริษัทฯไม่ได้ยึดติดเพียงอปุกรณ์การถ่ายภาพแต่ได้เพ่ิม

ผลติภณัฑ์อ่ืนรวมถึงการเก็บภาพในรูปแบบการพิมพ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีก่อนเราได้เพ่ิม

กลุม่ผลติภณัฑ์คอ่นข้างมากในทกุๆ กลุม่สนิค้า  โดยเฉพาะกลุม่กล้องดิจิตลั  พยายามเติมเต็มความต้องการต่างๆท่ีหลากหลายตาม 

lifestyle ท่ีแตกย่อยออกไป  เช่น การถ่ายภาพมมุสงูจาก Drone และ Action camera  ซึ่งในช่วงปลายปีมีกระแสตอบรับค่อนข้างดี

จากผู้บริโภค  จึงมีการจําหน่ายเพ่ิมมากขึน้  ทําให้ในปีนีผู้้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้  โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นเร่ืองการ

บนัทึกวีดีโอมากขึน้  มีการเพ่ิมอปุกรณ์เสริมและอปุกรณ์รับภาพให้ครบครันท่ีสดุในตลาด  รวมถึงอปุกรณ์ output ต่างๆ  นอกจาก

เป็นดิจิตลัแล้ว  output ท่ีเป็นลกัษณะของงานพิมพ์ก็มีการกลบัมาบริโภคมากขึน้  จะเห็นได้ชดัเจนจากการจําหน่ายกล้องฟิล์มโพรา

ลอยด์ทัว่โลกประมาณ 6-7 ล้านเคร่ืองในปีท่ีผ่านมา  เมื่อปลายปีจะเห็นได้ว่ามีการจัดแสดงตวัอย่างงานภาพพิมพ์ไว้ท่ีร้าน BIG 

Camera ทกุสาขา  ลกูค้าสามารถสัง่ผลิตสินค้า เช่น หนงัสือภาพ (Photobook) หรือภาพพิมพ์บนผืนผ้าใบ (Canvas) จากหน้าร้าน
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และทาง Online ได้เลย  ในปีนีเ้องเรายงัคงมีการวาง Line up สนิค้าจากปีท่ีผ่านมาต่อเน่ืองถึงปัจจุบนัเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของลกูค้า  ทําให้เช่ือวา่จะสง่ผลให้ผลประกอบการในปีนีด้ีขึน้ 

การขยายช่องทางจดัจําหนา่ย  ในปี 2560  บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจําหนา่ยเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจากกว่า 250 สาขาเป็น

กวา่ 270 สาขาทัว่ประเทศ  แบง่เป็น 

Big Camera Shop  จํานวน 215 สาขา  (ลดลง 2 สาขา) 

Big Camera Galleria  จํานวน 6 สาขา  (เพ่ิมขึน้ 1 สาขา) 

Big Mobile Shop  จํานวน 42 สาขา (เพ่ิมขึน้ 16 สาขา) 

AIS Shop by Partner  เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 2 สาขา 

Wonder Photo Shop  เปิดดําเนินการแล้วจํานวน 6 สาขา 

ทัง้นี ้ ท่ีผา่นมารายได้ในกลุม่ธุรกิจกล้องดิจิตลัซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มาจากการเพ่ิมยอดขายตอ่สาขา (Same-Store Sales) ให้

สงูขึน้จากการพฒันา Line up สนิค้าต่างๆ จึงเป็นท่ีมาของการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  แม้กระทัง่ในปีนีเ้องยงัคงจํากดั

การขยายสาขา  บริหารจดัการการเปิดและปิดให้บริการสาขาอย่างต่อเน่ือง  โดยยงัคงมีการเปิดสาขาเพ่ิมในห้างบางประเภท  เช่น 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั  ซึ่งประมาณการขยายสาขา ณ สิน้ปีนีย้งัคงไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมามากนกัแต่เน้นการเพ่ิมยอดขายต่อ

สาขามากขึน้ 

โครงสร้างรายได้  แบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจกล้องดิจิตลัซึ่งเป็นรายได้หลกั  (2) ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (3) ธุรกิจบริการภาพ

พิมพ์  ซึง่ธุรกิจบริการภาพพิมพ์เป็นธุรกิจท่ีมีกําไรคอ่นข้างสงูอนัจะมีผลตอ่กําไรในภาพรวมของบริษัทในอนาคต 

สาํหรับผลประกอบการปี 2560  บริษัทฯมีรายได้รวม 6,043 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8 สว่นใหญ่เป็นรายได้จาก

ธุรกิจกลุม่กล้องดิจิตลั  โดยมีกําไรสทุธิจํานวน 774 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6 จากปีท่ีผา่นมา 

สภาวะตลาดกล้องดิจิตลั  ไตรมาส 1 มีอตัราการเติบโตค่อนข้างดี  แต่ประมาณช่วงกลางปี (ไตรมาส 2-3) ตลาดค้าปลีก

คอ่นข้างซบเซา  กําลงัซือ้ของผู้บริโภคหายไป  โดยเฉพาะในธุรกิจกล้องดิจิตลัเองนัน้อิงกบัการท่องเท่ียวเป็นหลกั  ซึ่งหากปีไหนมีการ

สง่เสริมการทอ่งเท่ียวท่ีดีก็จะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจกล้องดิจิตลัด้วย  สาเหตท่ีุกําไรไมเ่ป็นไปตามเป้าในปีท่ีผา่นมา  สว่นหนึ่งมาจากกําลงัซือ้

ของผู้บริโภคหายไป  ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ ออกสินค้ารุ่นใหม่ใน Segment ระดบับน  แต่ไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลมุถึงผู้บริโภค

ระดบัเร่ิมต้น  ทําให้กระทบถึงสินค้าใน Segment ระดบักลางถึงเร่ิมต้น อีกทัง้ไม่ได้มีการกระตุ้นการท่องเท่ียวมากนกั  ทําให้การ

จบัจ่ายน้อยลงตามกําลงัซือ้  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯเช่ือมัน่วา่กระแสการทอ่งเท่ียวในปีนีจ้ะดีขึน้และจะสามารถดงึกําลงัซือ้จากผู้บริโภค

กลบัมา สง่ผลดีโดยรวมตอ่ยอดขายของธุรกิจของบริษัทฯ 

1. นายสมเจน สขุศรีพานิชย์ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1)   ในปีท่ีแล้วบริษัทได้ตัง้เป้าขยายสาขา Big Mobile ให้มีถึง 50 สาขา  แต่ ณ สิน้ปี 2560 มีเพียง 42 สาขาเป็นเพราะ

สาเหตใุดจึงไมเ่ป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้  และยอดขายท่ีไมเ่ป็นไปตามเป้าเพราะเหตใุด 

(2)   สิง่ใดจะเป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่การจบัจ่ายในปีนีจ้ะดีขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

(3)   โปรดชีแ้จงกําไรขัน้ต้น (GP) ของแตล่ะปี รวมถึงแผนการปรับปรุง GP ในปี 2561   

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 



 

 

13 

(1)   สาเหตสุว่นหนึ่งเกิดจากการท่ีศนูย์การค้ามีการเลื่อนกําหนดการเปิดให้บริการสง่ผลให้บริษัทต้องเลื่อนการเปิดสาขา 

Big Mobile ตามแผนของศนูย์การค้านัน้ๆ  อีกทัง้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปิดให้บริการ        Big Mobile บางสาขา  

ซึ่งในปีนีบ้ริษัทยงัคงดําเนินการตามแผนเปิดให้บริการสาขา Big Mobile อย่างต่อเน่ืองไปถึง 50 สาขาเช่นเดิม  สว่นของ

ยอดขายยงัคงมี same store sale growth เฉลีย่อยูท่ี่ประมาน 30 % และยอดขายบางสว่นเกิดจากสาขาท่ีเปิดเพ่ิมขึน้ด้วย 

(2)   เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมีความเช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียว  โดยในปีท่ีผา่นมายอดการทอ่งเท่ียวมีคอ่นข้างน้อย  แตจ่าก

ไตรมาส 4 ของปีท่ีผ่านมามียอดการจบัจ่ายเพ่ิมขึน้ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์ (Line up) ในปีนีม้ีกล้องรุ่นใหม่ซึ่งเป็น

สนิค้า Exclusive เฉพาะของบริษัท  จึงคาดวา่จะสง่ผลให้มีการเติบโตท่ีดีขึน้ 

(3)   กําไรขัน้ต้น (GP) ในกลุม่ธุรกิจกล้องนัน้อาจจะไมค่งท่ี (swing) โดยขึน้ลงอยูท่ี่ 1-2 % ขึน้อยูก่บัการแขง่ขนัและตวัสนิค้า

ท่ีอยูใ่นกลุม่ Hi-end  ซึง่การออกผลติภณัฑ์ใหม ่(Line up) ในปีนีจ้ะทําให้ GP เพ่ิมขึน้มาได้ 

2. นายเดชา สนุทรารชนุ  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

เน่ืองจากมีสนิค้าใหม ่สว่นของสนิค้าเก่ามีปัญหาเร่ืองสนิค้าล้าสมยัหรือไม ่

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เน่ืองจากทางผู้ผลิตไม่สามารถสง่สินค้าได้ทนั บริษัทจึงต้อง forecast สินค้าลว่งหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน       ทําให้สต๊อก

สนิค้าคอ่นข้างเยอะในช่วงปีก่อน ซึง่มลูคา่สต๊อกสนิค้าท่ีสงูนัน้เกิดจากราคาเฉลีย่สนิค้าท่ีสงูขึน้ด้วย      ซึง่จะไมส่ง่ผลกระทบ

ตอ่การกระแสเงินสดและหนีส้นิของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

3.  นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

(1)  จากการท่ี Big Mobile มีการเติบโต 30%  จึงขอสอบถามอตัราการเติบโตของ Big Camera  

(2)  งาน Big Camera Festival 2018 ท่ีผา่นมามยีอดขายเป็นอยา่งไร 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้

(1)  เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเน้นการเติบโตจากการเพ่ิมยอดขายต่อสาขา (Same-Store Sales) เป็นหลกั         ซึ่งตัง้แต่ปี 

2555 จนถึงปัจจุบนั  บริษัทมีสาขา Big Camera ประมาณ 210 สาขา และ 220 สาขา ตามลําดบั  แสดงให้เห็นได้ว่าการ

เพ่ิมยอดขายจากการเปิดสาขาใหมไ่มใ่ช่กลยทุธ์หลกัของบริษัท  แต่เป็นการออกผลิตภณัฑ์ (Line up) และทําให้ราคาเฉลี่ย

ของสนิค้าในตลาดสงูขึน้ 

(2)  งาน Big Camera Festival 2018  มีผลตอบรับจากลกูค้าค่อนข้างดี  ซึ่งในการจดังานอีเว้นท์แต่ละครัง้จะขายดีอยู่แล้ว  

อยา่งไรก็ตามบริษัทไมไ่ด้มีกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขายจากการจดังานอีเว้นท์แตเ่น้นการขายทางหน้าร้านมากกวา่ 

4. นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ (ผู้ ถือหุ้น)  ได้สอบถามดงันี ้

Big Mobile มีกลยทุธ์จะรวมกบั Big Camera หรือไม ่และมีเป้าหมายการเติบโตในระดบัไหน 

 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ตอบข้อซกัถามดงันี ้
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 ปัจจบุนั Big Mobile และ Big Camera ยงัคงแยกกนัอย่างชดัเจน  เน่ืองจากแต่ละกลุม่ธุรกิจมีจุดยืน (Position) ท่ีแตกต่าง

กนั  อาจมีสนิค้าบางสว่นท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้  เช่น  ธุรกิจบริการภาพพิมพ์ท่ีสามารถนําเข้ามาให้บริการภายในร้าน Big Camera  

โดยดจูากความสอดคล้องของกลุม่ลกูค้า  ซึ่งบริษัทคาดว่ารายได้ในปีนีจ้ะเติบโตขึน้ร้อยละ 10-15  โดยเน้นท่ีการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใน

กลุม่กล้องดิจิตลัมากกวา่การเพ่ิมจํานวนสาขา   

มติที่ประชุม      เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 สบืเน่ืองจากวาระท่ี 2 นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์  ได้ชีแ้จ้งผลการดําเนินงานแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบ

การเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้ผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

1. นายวสนัต์  พงษ์พทุธมนต์  (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามดงันี ้

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้คอ่นข้างสงู  เป็นเพราะสาเหตใุด 

นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  ตอบข้อซกัถามดงันี ้

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายนัน้  สว่นท่ีเพ่ิมขึน้หลกัๆจะเป็นเร่ืองคา่เช่าพืน้ท่ีซึง่โดยปกติจะมีการปรับขึน้ทกุปีในอตัราร้อย

ละ 5  และการเปิดสาขาใหม่เพ่ิม  20 สาขา  รวมถึงรายการสง่เสริมการขายต่างๆซึ่งจะได้รับการชดเชย (Compensate) 

กลบัมาในรูปของรายได้อ่ืน  สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารนัน้เพ่ิมขึน้อยูท่ี่ร้อยละ 10  สว่นหนึง่เป็นเร่ืองของพนกังานท่ีมีการ

ปรับโครงสร้างและการเพ่ิมผลตอบแทนรายปี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก  ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชี สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560ตามท่ีเสนอด้วย

คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

 

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 17 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 1,191,517 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 256 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,726,384,348 หุน้ 

 

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่   

31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงนิปันผล  
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 ผู้ดําเนินการประชุม  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล  ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฎตามหนงัสือเชิญ

ประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน  777,783,665 บาท  โดยในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนท่ีจะใช้

งบประมาณการใช้จ่ายหมนุเวียนรวมถึงการลงทนุเพ่ือการขยายธุรกิจจํานวนรวมทัง้สิน้ 340 ล้านบาท ดงันัน้  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 458,754,244 บาท หรือ

ประมาณร้อยละ 58.98 ของกําไรสทุธิ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน   ผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน

การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจดัสรรกําไร

สทุธิเป็นทนุสาํรองอีก  เน่ืองจากบริษัทฯได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผู้ดําเนินการประชมุ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561  กําหนดคา่สอบบญัชี  เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  คุณสมบัติ  

ประวตัิ  ทกัษะความรู้ความสามารถ  ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทในปีท่ี

ผ่านมา  รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีประจําปี 2561  จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2561ได้แก่ 

4. นายปรีชา  อรุณนารา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ 

5. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ 

6. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 

คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 

เป็นจํานวนเงินรวม 3,200,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาจํานวน 700,000 บาท (ทัง้นี ้ ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่
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รวมถึงคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมี  ท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  ซึง่เป็นไป

ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)   

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5800  หรือ นางสาวสพุรรณี  

ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498  หรือ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  คนใดคนหนึ่ง

ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจําปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นจํานวน

รวม 3,200,000 บาท  (ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชี

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 

ดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชุม  รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 22 กําหนดว่า       ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

สว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3  ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้  โดยในปี 

2561 มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

 

1.  นายอาทิตย์   ชณุหชชัราชยั    กรรมการ 

 2.  ดร.สวุิทย์   ธนียวนั     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางหฤทยั สขุยิ่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ  บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561  โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองตามหลกัเกณฑ์การ

สรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ

 



 

 

ของบริษัท  รวมถึงในช่วงท่ีผา่นมากรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด  เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การดําเนินการและกํากบัดแูลบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั  ซึง่ดํารงตําแหนง่กรรมการมาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 4 ปี

ต่อเน่ืองกนั  ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 

เดือน ตอ่เน่ืองกนั  และนางหฤทยั  สขุยิ่ง ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2557 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา   

3 ปี 10 เดือน ตอ่เน่ืองกนั  ซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ผู้ดําเนินการประชมุได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่จีึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1) นายอาทิตย์  ชณุหชชัราชยั   กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการ 

เห็นด้วย 2,726,384,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

6.2)   ดร.สวุิทย์  ธนียวนั  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   2,726,364,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

 

 

6.3)  นางหฤทยั  สขุยิ่ง  กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย   2,726,364,348  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 20,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

 

 

วาระที่    7         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561          

ผู้ดําเนินการประชมุ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561  ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิง

17  
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จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทัง้

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยรวมกนัเป็นวงเงินจํานวนไมเ่กิน 2,000,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราท่ี

เสนอเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา 500,000 บาท  โดยคงอตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการไว้ดงัเดิม  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

• ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 22,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 15,000 บาท 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

หมายเหต ุ ในวาระนีมี้ผูเ้ข้าร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจํานวน 1 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 10 หุน้ 

 รวมเป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุทัง้ส้ิน 257 ราย นบัรวมเป็นจํานวนหุน้ 2,726,384,358 หุน้ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 29 

 สบืเน่ืองจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557  เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยประกาศ

เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557  ได้กําหนดให้การประชุมท่ีกฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ี

บญัญตัิไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้ว  จะจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ดงันัน้  เพ่ือความคลอ่งตวัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และเพ่ือรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบักฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือขออนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ข้อ 29  โดยเพ่ิมเติมเร่ืองการประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดงันี ้

 ข้อ 29.   คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างนอ้ย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้สํานกังานใหญ่ของ

บริษัท หรือตามทีค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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       การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดําเนินการ

ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์  และประกาศกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557  และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชมุดงักล่าวรวมทัง้ทีจ่ะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆต่อไป 

       ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบติัหนา้ที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง 

โบนสั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆตามความจําเป็นและสมควรตามมติของทีป่ระชมุผูถื้อหุน้” 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 4 ข้อ 29 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน

เสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 5 ข้อ 35 

สบืเน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ

สงบแหง่ชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ   

ดงันัน้  จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขออนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 5 ข้อ 35  เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อ

กฎหมายท่ีแก้ไขใหม ่ โดยมีรายละเอียดท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมดงันี ้

“ข้อ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 (สี)่ เดือน  นบัแต่วนัส้ินสดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

      การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  หรือ ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดอาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ให้

คณะกรรมการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 (สีสิ่บหา้) วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

     ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซ่ึงเข้าชื่อกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอืน่ๆรวมกนัไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 (สีสิ่บห้า) วนันบัแต่วนัครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด  จํานวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุทีกํ่าหนดไวใ้นข้อ 37  ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิด

จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท” 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือไม ่หากไมม่ีจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทในหมวดท่ี 5 ข้อ 35 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน

เสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 2,726,384,341  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสยีง 17  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 9 อื่นๆ  

สาํหรับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นัน้  บริษัทฯ อยูร่ะหว่างศึกษาข้อมลูและแนวปฏิบตัิ  อีกทัง้บริษัทยงัมีหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีในการตอ่ต้านการทจุริต  เพ่ือการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุ

ฝ่าย  

ไมม่ีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมและไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลาเข้า

ร่วมประชมุ  จากนัน้จึงกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ปิดประชุมเวลา 15.39 น. 

 อนึ่งหลังการปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้  258 ราย นับเป็นจํานวนหุ้ น 

3,528,878,800 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.2594 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท                                                                              
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 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 

 (นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 

 เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 

 



 

 

             สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2

     นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอสิระ 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นี ้ เพ่ือให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

หมายเหต ุ :  กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิครบถ้วน   และ

ปัจจบุนักรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  ดงันี ้

 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้หุ้นถือ

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่   หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขอ

อนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว  ไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง

และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ อํานาจ 

ควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ของผู้ ขออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง 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 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ่งผู้สอบบญัชีของ
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ผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ)    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ   ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนญุาต  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  บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision)  ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

23  



 

              สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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 2562       

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70                   

แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉันทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      พยาน 

(  ) 

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 2562        

ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุงซอย 70 แขวงวดัพระ

ยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                     เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสียง  

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2561 
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  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 3         พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชี สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่  

   31 ธันวาคม 2561 และการจา่ยเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชี  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   การเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้หมด 

             เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  

   การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์                   

   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  

26  



 

2. นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์                

   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  

3. ศ.ดร.ภมิูฐาน รังคกลูนวุฒัน์                   

   เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  

  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562        

   (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      พยาน 

(  ) 
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ลงช่ือ      พยาน 

(  ) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 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  

 

  วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ            

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 วาระที่    เร่ือง           
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 (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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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชุมผู้ 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 

 

 

 

 



 

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องมีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมี

การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ซึง่มีอายไุม่เกินหกเดือนนบัถึงวนัเข้าร่วมประชมุ 

 กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ ข  ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้กบั

ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนาม

ของผู้ ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ตามรายละเอียดซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดย

การจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

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

กรุงเทพมหานคร 10160 โดยขอให้สง่มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี  15 เมษายน 2562 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. ในพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562  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 

หมวดท่ี 5 ข้อ 37 วรรค 2. 

ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี ้

ต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยน

ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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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 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ 

 

1. ดร.สุวิทย์  ธนียวนั   

ตาํแหน่ง      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       64 ปี 

ท่ีอยู่      3689 ซอยโยธินพฒันา 11  แยก 7 แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ   

กทม. 10240 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

คุณวุฒทิางการศกึษา  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2559 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

        บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง     บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่   

2557-2557   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บจก. บิก๊ คาเมร่า   

2559 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

                     (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   กรรมการบริษัท  4/5 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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2. นางหฤทัย  สุขยิ่ง   

 

ตาํแหน่ง      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ    4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 

2557 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       60 ปี 

ท่ีอยู่        19 นาคนิวาส 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ีเสนอ  ไม่มี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2547-2559   ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิานธุรกิจธนาคาร 2  บมจ. ธนาคารทหารไทย 

2557-2557   กรรมการตรวจสอบ      บจก. บิก๊ คาเมร่า  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

รายละเอียดกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ      60 ปี 

ท่ีอยู่ 2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 

กรุงเทพ 10160 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    9.11 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -เป็นคูส่มรสของ นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์ 

-เป็นมารดาของนายธนสิทธ์ิ และนางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ประกาศนียบตัรวชิาชีพกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 147/2018 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2560-ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพานิชย์   บมจ. บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2560-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก.เธียรกาญจนวงศ์ 

2557-ปัจจบุนั  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บมจ. บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 
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2.ธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์   

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่จากกรรมการท่ีลาออก

ตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       36 ปี 

ท่ีอยู่ 2/2 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ูเขตหนองแขม 

กรุงเทพ 10160 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    10.67 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - เป็นบตุรของนายชาญ และนางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 

- เป็นพ่ีชายของนางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ   หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 111/2014 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป ไม่มี 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง     บริษัท 

2561-ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  บมจ. บ๊ิก คาเมร่า  คอร์ปอเรชัน่  

2560-2561  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บมจ. บ๊ิก คาเมร่า  คอร์ปอเรชัน่ 

2560-ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  บจก. อิมเมจ โซลชูัน่พลสั 

2557-2558  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  บจก. บ๊ิก คาเมร่า 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ไม่มี (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2561) 
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3. ศ.ดร.ภมิูฐาน  รังคกูลนุวัฒน์ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน

2557 

ตาํแหน่งปัจจุบัน     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

สัญชาติ      ไทย 

อายุ       44 ปี 

ท่ีอยู่      13/25  ซอยแจ้งวฒันะ 14  แขวงทุง่สองห้อง  เขตหลกัส่ี  กทม. 10210 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไม่มี 

คุณวุฒทิางการศกึษา    ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  Washington State University, USA. 

ปริญญาโท  Statistics   Washington State University, USA. 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็นกรรมการ  หลกัสตูร DAP รุ่นท่ี 113/2014  

หลกัสตูร FSD รุ่นท่ี 31/2016 

หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 239/2017 

หลกัสตูร AACP รุ่นท่ี 25/2017 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา    ตาํแหน่ง      บริษัท 

2557-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  

2558-ปัจจบุนั  ศาสตราจารย์  คณะเศรษฐศาสตร์    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

2552-ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

2553-2558  รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2557-2557  กรรมการตรวจสอบ    บจก. บ๊ิก คาเมร่า  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/   ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดงักล่าว 

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

ท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561   กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 

  

 

 

 

39 
 



 

 สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดท่ีี  25  เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2562 

 
 

 

ณ ห้องเดอะริเวอร์  ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   

เลขท่ี 28  ถนนเจริญกรุงซอย 70  แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   
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