
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
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Ref.CS022/58 

       วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
2. รายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-Row 
3. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ 1) 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (เอกสารประกอบ 2) 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน (เอกสารประกอบ 3) 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารประกอบ 4) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (เอกสารประกอบ 5) 
8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (เอกสารประกอบ 6) 
9. รายละเอียดกรรมการท่ีออกตามวาระ (เอกสารประกอบ 7) 
10.ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (เอกสารประกอบ 8) 
11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 
            ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558  ได้
มีมติให้ก าหนดนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา  14.00  น. สถานที่  ณ ห้องเดอะริเวอร์ 
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร   เขตวดัพระยาไกร กรุงเทพมหานคร 10210   เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :    การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัศกุร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา  

10.00  น. โดยมีส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ตามเอกสารประกอบวาระท่ี1   

ความเห็นของคณะกรรมการ :    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2557 รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 

 

 



 
 

 

วาระที่    2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2557  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  บริษัทฯ ได้รวบรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2557 ดงัรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯในรอบปี 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในวนัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

วาระที่    3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

  31 ธันวาคม 2557  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปี 

2557 ซึง่รับรองโดยผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิงบดลุงบก าไร ขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

วาระที่    4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ ระยะเวลาบัญชี 

  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  และงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวด 6 ข้อ 48 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บริษัท

ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ณ  31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมียอดขาดทนุสะสมจ านวน 144 ล้านบาท ดงันัน้บริษัท

ฯ ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 เนื่องจาก

บริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสมยงัไมจ่ดัสรร ณ  31 ธันวาคม 2557 จ านวน 144 ล้านบาท 

วาระที่    5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและพิจารณาก าหนดค่าสอบ 

  บัญชีประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 ประกอบข้อ 40 ซึ่ง

ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ รวมทัง้อตัราค่า

สอบบญัชีที่มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยประจ าปี 2558 ได้แก่ 

  



 
 

 

 1.  นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

 2.  นางสาว วราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 

 3.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 

  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี  2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบ และ

รับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2558  บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท บิ๊ก 

คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 เป็นจ านวนรวม 2,745,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2557 

จ านวน 230,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท ค่าสอบทาน
งบไตรมาส 

ค่าตรวจสอบ 

งบประจ าปี 

รวม 
 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

600,000 350,000 950,000 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า จ ากดั 300,000 150,000 1,600,000 
 

บริษัท บ๊ิก คาเมร่า (2001) จ ากดั 45,000 150,000     195,000 
 

รวม  945,000 1,800,000 2,745,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประวตัิการท าหน้าที่ของผู้สอบบญัชีแต่ละรายเพื่อให้มัน่ใจถึง

ความเป็นอิสระในการท างานของผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชี และมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ

บริษัทน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติเห็นชอบและสมควรให้เสนอต่อประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน

เลขที่ 3930 หรือ นางสาว วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ นางชลรส สนัติ อศัวราภรณ์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี รวม

ทัง้สิน้ 2,745,000 บาท (ทัง้นีค้า่สอบบญัชีดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเทา่ที่จ าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ

เดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป)  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบญัชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ บริษัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

 



 
 

 

วาระที่    6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดที่ 4 ข้อ 22 ก าหนดไว้ว่าให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัราถ้า

จ านวนกรรมการท่ีแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบั 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปี

ที่สองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัต่อๆไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้

ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่นีต้ามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ในปี 2558 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 4 ทา่น ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายปรเมษฐ์ จนัทนาโกเมษ กรรมการอิสระ 

2. ดร. สวุิทย์        ธนียวนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.ดร. ภมูิฐาน    รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นางหฤทยั  สขุยิ่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เห็นควรเสนอให้

กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีความเห็นวา่บคุคลทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้ทีความรู้ ความสามารถ มีความ

เป็นอิสระ และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินการและก ากบัดแูลบริษัทฯ ทัง้นีไ้ด้แนบประวตัิของกรรมการทัง้ 

4 ทา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วเอกสารประกอบวาระท่ี 7 

วาระที่    7              พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558          

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 29 ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอนัเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิ

หน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็นและสมควรตามมติที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2558  ดงันี ้

 • ประธานกรรมการ  เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500  บาท 

 • กรรมการ   เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 19,500 บาท 

 • กรรมการตรวจสอบ เบีย้เข้าประชมุครัง้ละ 13,000 บาท 

 

       

  



 
 

 

วาระที่ 8  อื่นๆ(ถ้ามี)  

  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกลา่วผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ

แต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

หรือ แบบ ข.  แบบใดแบบหนึง่ และยื่นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ  ตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบใดแบบหนึง่) 

    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้ก าหนดรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2558  (Record date) เป็นวนัที่ 13 มีนาคม 2558 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 225 วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ตามล าดบั 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษัท บิ๊ก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                         

             (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 

       ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

             

              



 
 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชมุเมื่อวนัศกุร์ ที่ 26 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเดอะรีเวอร์ โรงแรมชาเทรียม รีเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 
70 แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ  
2) นายธนสทิธ์ิ   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 
3) นายชิตชยั   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 
4) นายอาทิตย์   เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 
5) นายทวีศกัดิ์   วยากรณ์วิจิตร  กรรมการ  
6) นายปรเมษฐ์ จนัทนโกเมษ  กรรมการอิสระ 
7) ดร. สวุิทย์  ธนียวนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นางหฤทยั สขุยิ่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9) รศ.ดร.ภมูิฐาน รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1) นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการ 
2) นางสกุญัญา ขนัก าเนิด  กรรมการ 
3) นายเสง่ียม  ศิริพนิชสธุา  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุม 
1) นางสาวชตุิมา คลอ่งประทีปผล    ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
2) ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอ๊บโซลทู แอ็ดไวซอร์ร่ี จ ากดั 
3) ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จ ากดั 
 
เร่ิมการประชุม  เวลา 10.00 น. 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ณ 
ปัจจบุนั ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   882,219,700 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    882,219,700 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน    882,219,700 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ         1 บาท 
การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และด้วยการมอบฉนัทะจ านวน  23  ราย รวมเป็น  

39  ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 765,245,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.7409 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบ



 
 

 

เป็นองค์ประชมุ โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี  ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือโดยให้นบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง  
2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฏหมายก าหนดให้ปฎิบตัิก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะ

วาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมอืช่ือในบตัรลงคะแนนด้วย ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน โปรดขีดฆา่
ของเดมิและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 

3. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 วงเลบ็ 1 ก าหนดวา่ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีก 1 เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ดงันัน้ในการ
พิจารณาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น วา่เห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆหรือไม ่จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยและไมเ่ห็น
ด้วยของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ โดยในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการลงคะแนนงดออกเสยีง บริษัทจะไม่
นบัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

4. การลงคะแนนเสยีงในกรณีทีกิ่จการต้องได้รับมติพิเศษตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมกรณีตามข้อบงัคบัตามข้อ 39 วงเลบ็ 2 ให้
ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ใน

การพิจารณาคะแนนเสยีง 3 ใน 4ของผู้ ถือหุ้นวา่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆหรือไม ่จะนบัคะแนนเสยีงเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย
รวมถงึคะแนนในเสยีงของงดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

5. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนหรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใดผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้โดยสง่บตัรลงคะแนน
ลว่งหน้าให้แกเ่จ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนจะออกจากห้องประชมุ  

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เนือ่งจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระอาจจะไม่เทา่กนั 

7. การลงมติในแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสม โดย
ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนการซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุ ผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ
ในครัง้นี ้

 
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ กลา่วเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้นบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงั
มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 



 
 

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ภายหลงัจากการรวมธุรกิจกบับริษัท บิ๊ก คาเมร่า จ ากดั (“บิ๊กคาเมร่า”)  แล้ว 

บริษัทบ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีผลประกอบการที่ดีท าให้อยูใ่นเกณฑ์ที่สามารถยื่น
ขอพ้นเหตเุพิกถอนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ในเร็วๆ นี ้ 

  ภายหลงัการรวมธุรกิจท าให้บริษัทฯ ที่มีการประกอบธุรกิจโฮลดิง้ โดยมีบิ๊กคาเมร่า เป็นบริษัทแกนและเป็นบริษัท
ยอ่ย โดยมีผู้ ถือหุ้นเดิมจากบิ๊กค่าเมร่าถือหุ้นอตัราร้อยละ 82.83 และ ผู้ ถือหุ้นจากบริษัท ซนัวู้ด อินดสัทรีส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“ซันวู้ ด”)  ถือหุ้นอัตราร้อยละ 17.17 บิ๊กคาเมร่าประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทกล้องและอุปกรณ์
ถ่ายภาพ ภายหลงับริษัทได้ขยายธุรกิจบริการอื่นๆเพิ่มขึน้ได้แก่ ขยายระยะเวลารับประกนัสินค้า บริการถ่ายภาพ 
โฟโต้บคุ และซ่อมแซมอปุกรณ์ถ่ายภาพ ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้น ากิจกรรมทางการตลาดมีสาขาทัง้หมด 236 สาขา
ครอบคลมุทัว่ประเทศ ท่ีคอยให้บริการพร้อมพนกังานขายที่มีประสบการณ์ 

  
 มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น ปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนสทิธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการและด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

   นายธนสิทธ์ิ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557  
ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน  2557 ซึ่งกรรมการบริษัทได้ส่งไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้
ตรวจสอบดูแล้วว่าได้มีการบนัทึกไว้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้น ปี 2557 ด้วย 

  ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย          767,059,924    
     

             100 

ไมเ่ห็นด้วย          0                0 
  (ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2 ราย  รวมเป็นจ านวน  1,814,900 หุ้น 
  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  41 ราย รวมเป็น 767,059,924  หุ้น) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามัญและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯโดยการเปลี่ยนแปลง

จ านวนหุ้นสามัญจากเดิม 882,219,700 หุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
เป็นหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์)  
ประธานฯ มอบหมายให้นายธนสิทธ์ิ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชุม 



 
 

 

นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท
จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ท าให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึน้ จาก
เดิม 882,219,700 หุ้น เป็น 3,528,878,800 หุ้ น การพิจารณาแตกพาร์นัน้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
หลกัทรัพย์ของบริษัทภายหลงัจากหลกัทรัพย์มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

       
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.25 บาท และ

เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัจากเดิม 882,219,700 หุ้น  เป็น 3,528,878,800 หุ้น  ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
มติที่ลง  จ านวนเสียงที่ลงมต ิ  

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 767,059,124                    99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย               0               0 
งดออกเสยีง              800               0.0001 

 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชุม 
 
นาย ธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และเพิ่มจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 3 
นัน้ ขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกบั
การเพิม่ทนุดงักลา่ว ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

  เดิม 
 “ข้อ 4   ทนุจดทะเบียน           882,219,700   บาท   (แปดร้อยแปดสบิสองล้านสองแสนหนึง่ 
         หมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                                                            
 แบง่ออกเป็น                        882,219,700    หุ้น    (แปดร้อยแปดสบิสองล้านสองแสนหนึง่หมื่น 
        เก้าพนัเจ็ดร้อยหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ   1   บาท   (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั                           882,219,700   หุ้น (แปดร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนัเจ็ด
ร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                                  -    หุ้น    (ศนูย์หุ้น)”  
 



 
 

 

  แก้ไขเป็น 
“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน           882,219,700    บาท     (แปดร้อยแปดสบิสองล้านสองแสนหนึง่ 
       หมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  แบง่ออกเป็น       3,528,878,800   หุ้น         (สามพนัห้าร้อยยี่สบิแปดล้านแปดแสน 
          เจ็ดหมื่นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ      0.25  บาท      (ยี่สบิห้าสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั              3,528,878,800  หุ้น    (สามพนัห้าร้อยยี่สบิแปดล้านแปดแสน 
         เจ็ดหมื่นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ        -   หุ้น -             (ศนูย์หุ้น) 
 
 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดและด านินการโดยจะด าเนินการภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัประชุม
 วิสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
 สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้น
 และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
 ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
 เสยีง ดงันี ้

 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 767,059,124               99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย              0               0 
งดออกเสยีง            800               0.0001 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 (1) โดยตัดข้อความ “การโอนนัน้ท าให้บริษัทเสียสิทธิ

และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ” 
ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางกฏหมายบริษัท ดีเอ็น36 จ ากัด เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชุม 

 
นายธนสิทธ์ิ  เธียรกาญจนวงศ์  ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 (1)  ของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 



 
 

 

ข้อความเดิม 
ข้อ 10   หุ้นของบริษัทอาจโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต่ 

(1) การโอนนัน้ท าให้บริษัทเสยีสทิธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับตามกฎหมาย หรือ 
(2) การโอนนัน้เป็นเหตุให้มีคนค่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทตัง้แต่ร้อยละสี่สิบขึน้ไปของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด 
 

แก้ไขเป็น 
 ข้อ 10 หุ้นของบริษัทอาจโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต ่ 

การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทตัง้แตร้่อยละสีส่บิขึน้ไปของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด  
  ประธานได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 10 (1) ของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 5 ของบริษัทที่กรม
 พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ  
 นายทะเบียน  
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัข้อ 10 (1) ของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน 

สี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 767,060,324                                                                                                                                                  99.9999                                                     

ไมเ่ห็นด้วย             0                           0 
งดออกเสยีง           800                      0.0001 
   

 (ในวาระนีม้ีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มจ านวน 1 ราย  รวมเป็นจ านวน 1,200 หุ้น 
รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 42 ราย  รวมเป็นจ านวน 767,061,124 หุ้น)  

 
วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุมให้เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบวา่ ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ ตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุอีกได้ 

 
 นายปราโมทย์ สิบรัตนสกุล ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถามเร่ืองการเติบโตของธุรกิจที่ลดลงจากปีก่อนและผลกระทบ
จากธุรกิจการมือถือที่ก าลงัเติบโต นายธนสทิธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัคนนิยมถ่ายภาพมากขึน้ท า
ให้ความต้องการใช้กล้องถ่ายภาพมากขึน้เนื่องจากมีคณุภาพของภาพท่ีดีกวา่สมาร์ทโฟน จึงท าให้ยอดขายบริษัทเติบโต 10 



 
 

 

เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน และบริษัทยงัขยายธุรกิจไปยงัตลาดมือถือเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ภายใต้แบรนด์ Big 
Mobile by Big Camera ซึง่มียอดขายโดยประมาน 2 เปอร์เซ็นจากยอดขายทัง้หมด 
 
 นายปรีชา ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ซกัถามเร่ืองแนวทางธุรกิจในปีหน้า การแข่งขันทางธุรกิจ และระยะเวลาในการ
กลบัมาเข้ามาซือ้ขายอีกครัง้หนึง่  

นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทให้ความส าคญักับการให้บริการแบบ one 
stop service ลกูค้าสามารถใช้บริการได้ตัง้แต่ซือ้อปุกรณ์ถ่ายภาพ ล้างอดัภาพ บริการกล้องซ่อม ระยะเวลาประกนัสินค้า 
รวมถึงจดักิจกรรมตา่งๆ และในปีหน้าบริษัทยงัคงที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบริษัทให้ความส าคญักบัการสร้าง
แบรนด์และการตลาดท าให้บิ๊กคาเมร่าเป็นผู้น าในธุรกิจถ่ายภาพและมีสว่นแบ่งตลาดสงูเร่ืองระยะเวลาที่จะกลบัมาซือ้ขาย 
นัน้ นายธนสทิธ์ิ  ได้อธิบายวา่บริษัทได้ยื่นหนงัสอืให้ทางตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ขณะนีร้อ ให้ทางตลาดหลัท รัพย์พิจารณา
อนมุตัิ  หากได้รับการอนมุตัิก็จะมีการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

นางวรนชุ  ผิวออ่น ผู้ รับมอบฉนัทะของบริษัทซนั แคบิเนท จ ากดั ได้ถามเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นายธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ได้ตอบข้อซกัถาม ว่าขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัมีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณร้อยล้านบาท และตาม

พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั บริษัทฯ ยงัไมม่ีก าไรท าให้บริษัทยงัไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างหารือถึง
การด าเนินการเพื่อลดขาดทนุสะสม 

  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดยื่นขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นๆ  ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 
 
 
ปิดประชมุเวลา  11.00  น. 
          

 
 

 (นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์) 
ประธานท่ีประชมุ 

 

     
  

(นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 

            

 



 
 

 

               เอกสารประกอบ 1

     นิยามของกรรมการอิสระ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทัง้นี ้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
หมายเหต ุ :  กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิครบถ้วน   และ
ปัจจบุนักรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  ดงันี ้
 
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้หุ้นถือ

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่   หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขอ
อนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว  ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้อ านาจ 
ควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่   บริษัทยอ่ย   บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต   เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการที่เก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาต หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้
ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว  ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่ารายการที่เก่ียวโยงกนั  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งผู้สอบบญัชีของ



 
 

 

ผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(ฉ)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ   ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(ช)     ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้   เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ 
 เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่         

เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า   
หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และ  เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต     ภายหลงั    ได้รับ
การแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) และ (ฌ) แล้ว   กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ ขออนุญาต  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต    โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  (collective 
decision)  ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 
 



 
 

 

           เอกสารประกอบ 2 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้
ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคย
กบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะราย   ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
1.1 บุคคลธรรมดา 
1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขบัขี)่ 
หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
1.2. นิติบุคคล 
1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศจะต้องมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ  
 กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 



 
 

 

 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , ข และ  ค  ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ให้กบัผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยระบุ
ช่ือพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตาม
รายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยการจดัส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องมายงับริษัท บิ๊ก 
คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)เลขที่ 115,115/1 ถนนสวสัดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 โดย
ขอให้สง่มายงับริษัทภายในวนัท่ี  24  เมษายน 2558  ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะที่สง่ถึงบริษัท
ก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  
 

ในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนัน้   ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์  จ านวน  20  บาท ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ  พร้อมขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้   เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  
 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตัง้แต่
เวลา 13.00 น. ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  เลขที ่28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวง
วดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        เอกสารประกอบ 3 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 
หมวดที่ 5 ข้อ 35. 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบ
บญัชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  1/5 (หนึ่งในห้า) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ใน 1/10 (หนึง่ในสบิ) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย     ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายใน  1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 5 ข้อ 36. 
ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ

เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  7 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนั และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั
ก่อนวนัประชมุด้วย 

 
สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือส านกังานสาขาหรือ

สถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ 
 
2. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 38. 
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

หมวดที่ 5 ข้อ 37 วรรค 2. 
ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนีต้้อง

ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 



 
 

 

3. องค์ประชุม 
หมวดที่ 5 ข้อ 37. 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่

น้อยกวา่1/2 (กึ่งหนึง่) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอก็ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ข้อ 39. 
การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่ด้วยวธีิการใดให้นบั 1 (หนึง่)  หุ้นเป็น 1 (หนึง่) คะแนน มติของที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุ
กนั 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          เอกสารประกอบ 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
เขียนที่       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี  

  ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต   
   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                 เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558  ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา  14.00  น. สถานที่  ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ 
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 



 
 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนที่        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    
 

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    อยูบ้่านเลขท่ี   
   ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต   
    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                 หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง     อ า เ ภ อ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ า เภอ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ า เภอ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา  14.00  น. สถานท่ี  ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
  วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 



 
 

 

 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 3        พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส าหรับปี 
   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิไมจ่ดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ  
    ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และงดจ่ายเงินปันผล 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและพิจารณา 
    ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558          
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

    วาระท่ี 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 



 
 

 

 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558  14.00  น. สถานที่  ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรม
ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที ่28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10210 หรือที่จะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
_____________________ 

 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 วาระท่ี    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   



 
 

 

 
  วาระท่ี    เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง  
ช่ือกรรมการ            
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง  

 



 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
เขียนที่       
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า           

  ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง  
   อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      
รหสัไปรษณีย์     

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั     
  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                          เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           

ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง    
 อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์  
           หรือ 

(2)                       อาย ุ           
ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             
หรือ 

(3)                       อาย ุ           
ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           
 
 
 



 

 

  
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 14.00  น. สถานที่  ณ ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม    
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที ่28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 

  วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 
  เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 
   เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 3        พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ส าหรับ
   ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 
   เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิไมจ่ดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทของรอบ  
    ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และงดจ่ายเงินปันผล 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 

   เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  
 
 



 

 

 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยและพิจารณา 
    ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 

  เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
  
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 

  เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
  
  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558          
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 

  เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
  

     วาระท่ี 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่ 
  เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน  

หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 
 
 



 

 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.........................................) 
 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.........................................) 
 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(.........................................) 

 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอื 
          มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 

      ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา  14.00  น. สถานที่  ณ ห้อง
เดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
     ____________________ 
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย             เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง    งดออกเสยีง              
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง   งดออกเสยีง              
 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย             เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
 วาระท่ี    เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ          



 

 

 
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
    เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง       งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง       ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ        
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง              
ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง             งดออกเสยีง              
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ                 เอกสารประกอบ 6 

 
สดัส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ชว่งเวลา ต าแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/บริษัท

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / 

การเงิน มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

2548-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.อีโอ โซลชูัน่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / 

การตลาด IIinois University, 

USA.

2557-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ.บิก๊ คาเมร่า

2553-2557 ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์    

IIinois University, USA.

2551-2553 สมาชิกคณะท างานเศรษฐกิจ

ภาคบริการ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

หลกัสตูร DCP 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจ.บิก๊ คาเมร่า

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

2547-ปัจจบุนั ผู้ อ านวยการฝ่ายก ากับการ

ปฏบิตัิงานธุรกิจธนาคาร 1

บมจ. ธนาคารทหารไทย

หลกัสตูร DAP 

 -

ความสมัพนั

ธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั

คณุวุฒิทางการศกึษา/ประวัติ

อบรม

1 นายสวุิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ/

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ

61

 -

อายุต าแหนง่ช่ือ-นามสกุล

2 นางหฤทยั สขุยิ่ง กรรมการอิสระ/

กรรมกา

ตรวจสอบ

57

 -  -



 

 

 

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ                   เอกสารประกอบ 7 
    

 

สดัส่วน

การถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ชว่งเวลา ต าแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/บริษัท

ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์และ

การเมืองระหว่างประเทศ 

University College of Wales

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

   
2555-2556 Country Head บจ. ดีทแีซด เดเบนทมั ไต เหลี

ยง (ประเทศไทย)

2545-2554 Company Secretary to Board 

of Directors Chairperson of 

Valuation's Board Branches 

Manager

บมจ. ธนาคารยูโอบี

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / 

การเงิน มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

2548-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.อีโอ โซลชูัน่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / 

การตลาด IIinois University, 

USA.

2557-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ.บิก๊ คาเมร่า

2553-2557 ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์    

IIinois University, USA.

2551-2553 สมาชิกคณะท างานเศรษฐกิจ

ภาคบริการ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาติ

หลกัสตูร DCP 

 -

ความสมัพนั

ธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั

1 นายปรเมษฐ์ จนัทนาโกเมษ กรรมการอิสระ 58

 -  -

คณุวุฒิทางการศกึษา/ประวัติ

อบรม

2 นายสวุิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ/

ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ

61

 -

อายุต าแหนง่ช่ือ-นามสกุล



 

 

 

 

 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจ.บิก๊ คาเมร่า

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

(เศรษฐมิต)ิ   มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์

2553-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์คณะ

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยลยั หอการค้าไทย

2552-ปัจจบุนั ผู้ อ านวยการ หลกัสตูร-

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต

มหาวิทยลยั หอการค้าไทย

ปริญญาโท สถิติ Washington 

State    University, USA.

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

Washington State    University, 

USA.

หลกัสตูร DAP 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

2557-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่

2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจ.บิก๊ คาเมร่า

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

2547-ปัจจบุนั ผู้ อ านวยการฝ่ายก ากับการ

ปฏบิตัิงานธุรกิจธนาคาร 1

บมจ. ธนาคารทหารไทย

หลกัสตูร DAP 

4 นางหฤทยั สขุยิ่ง กรรมการอิสระ/

กรรมกา

ตรวจสอบ

57

 -  -

41

 -  -

3 นายภมิูฐาน รังคกูลนวุัฒน์ กรรมการอิสระ/

กรรมกา

ตรวจสอบ



 

 

         เอกสารประกอบ 8 

 

   ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

       บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

         วนัท่ี  27  เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น 
เปิดลงทะเบยีน เวลา 13.00 น. 

 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร 

ประจ าตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

มาด้วยตนเอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ ( เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน ( ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง ) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 



 

 

 

 

     ผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 แ

 

               
 

ห้องเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวดัพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์โทรศพัท์ 023078888 

 
 


