
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสือนัดประชุมหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดงันีม้าเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2017 ของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั(มหาชน) 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

กรณีบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัราชการ 

ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 

2.2 ส าเนาเอกสารสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้ลง

ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1กรณีบุคคลธรรมดา 

และผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1  

กรณีนิติบคุคล  

1. กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดนผู้แทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมี

อ านาจการกระท าแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ซึ่ง

ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงรายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 



2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน

นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจการกระท าแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ ตามข้อ 1 

ซึง่เป็นบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จดัท าเป็น

ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 

แบบดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโ ตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากการดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการ

ดงันี ้

(1) ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่คสัโตเดียน (Custodian) ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก.หรือแบบ 

ข. เทา่นัน้ แตท่ัง้นีผู้้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของ

บคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้อง 

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือตามสมุด



ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากดแูลหุ้น 

ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

ได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความใน

หนงัสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ นายวุฒิพล สริุยาภิวฒัน์ หรือ ดร. ภรณี ภัทรานวชั  หรือ นายฐานวรรธก์ 

อรุณพนัธุ์ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบไปท่ีเลขานกุาร

บริษัท บริษัท บางกอกแร้นซ์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบล

บางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมทุรปราการและให้ถึงบริษัทก่อนวนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 หากมีข้อ

สงสยัหรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศพัท์ 02-

337-3280-3 ตอ่ 164 ในเวลาท าการ 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 

13.00 น. เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชัน้ 1 โรงแรม

โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ประเทศไทย แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 5 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่ง

หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกสยีงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

โดยมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 



(2) ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายใน

ช่อง    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบมุา 

3. มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 

 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่

ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือ

หุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่างหาก

เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้าม

มิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะนัน้ออกจากที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการ

เลอืกตัง้กรรมการ 

4. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการนับคะแนน 

การนบัคะแนนเสยีงจะกระท าทนัที และประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 

* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ 

 


