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ที่  CS 020/20 
       วนัท่ี  25 มิถนุายน 2563 
 
เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท  บิ๊ก คาเมร่า คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ขอแจ้งมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563           
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2563  ดงันี ้  

1. รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562  ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

เห็นดว้ย  2,537,972,273   เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0  
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 

2. อนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งไดผ้า่นการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบรษัิทคือ  บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้  ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 2,537,989,274    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 

ในวาระ นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 17,001 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ 63 ราย) รวม

จ านวน หุน้ท่ีเขา้ประชมุในวาระนี ้2,537,989,274 หุน้ 

3. อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติที่ประชุมครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 16 เมษายน 2563 อนุมตัิใหม้ีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่จัดสรรของก าไรสทุธิ ในรูปแบบเงินสดจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 105,866,364 บาท  
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โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 2,537,989,274    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 

4. อนมุตัิแตง่ตัง้  นายปรีชา  อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5800 หรอื นางสาวสพุรรณี  ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4498  หรือนางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5423 คนใดคนหนึ่งของ
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนรวม 3,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (ถา้มี) ที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง ซึ่งลดลงจากปี
ก่อนดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้           

     

เห็นดว้ย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

ในวาระ นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 900 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ 65 ราย) รวมจ านวน 

หุน้ท่ีเขา้ประชมุในวาระนี ้2,537,990,174 หุน้ 

5. อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยการ

เลือกตั้งเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   โดยมี

รายละเอียดดงันี ้          

 5.1  นายชาญ เธียรกาญจนวงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่  ประธานกรรมการ 

เห็นดว้ย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

5.2   ดร.สวุิทย ์ธนียวนั กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
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5.3  นางหฤทยั สขุยิ่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 2,537,990,174    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในจ านวนวงเงินไมเ่กิน 2 ลา้นบาท  โดยคงอตัราคา่เบีย้ประชมุกรรมการ

ไวด้งัเดิม  ดงันี ้ 

 • ประธานกรรมการ  เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่เขา้ประชมุ 22,000  บาท 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่เขา้ประชมุ 22,000 บาท 

 • กรรมการ   เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท 

 • กรรมการตรวจสอบ เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้          

เห็นดว้ย 2,535,760,174    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9121 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,230,000    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0879 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

7. อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคบ์รษัิทในหนงัสอืรบัรองบรษัิทขอ้ 50-51 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขอ้ 50 ประกอบกิจการซือ้ ขาย กลอ้งถ่ายภาพ และอปุกรณถ์่ายภาพมือสอง 

ขอ้ 51 ประกอบกิจการใหเ้ช่ากลอ้งถ่ายภาพ และอปุกรณถ์่ายภาพ 

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้          

เห็นดว้ย 2,537,990,174    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสยีง 0    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

               นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ ์

                  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


