
 

 

 

  
 
 
 

ท่ี บร.  006 / 2562 
 

       วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

เร่ือง  หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดงันี ้

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงิน ประจ าปี 2561 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลู

การจ่ายเงินปันผล (ส าหรับวาระท่ี 2-7) 
3. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ส าหรับวาระท่ี 5) 
4. รายละเอียดของกรรมการ ซึง่วาระการด ารงต าแหน่งครบก าหนดและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารง

ต าแหน่ง (ส าหรับวาระท่ี 6) 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน)  

ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้
ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น) ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://investor.bangkokranch. 
com/home.html 

6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
10. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ: โรงแรมดสุิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตัิการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ รูม โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ 
เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
โดยได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัส่งให้ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
แล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2561  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้
ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึง่ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ ทัง้นี ้
รายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2561 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 รายงานประจ าปี 2561 
หวัขอ้ “ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2561” 

การลงมต:ิ วาระนีไ้มม่ีการลงมติจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2561 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัทฯ สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่2 
รายงานประจ าปี หัวข้อ “งบแสดงฐานะการเงิน” โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก         
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 เป็นเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจ
ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถงึปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยใน
ปี 2561 ผลประกอบการของ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 190.99 ล้านบาท จึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท โดยจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 
ในอัตราหุ้ นละ 0.0646 บาท ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย และไม่
สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ และจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อย
ละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.0454 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 100.48 ล้านบาท การจ่ายเงินปัน
ผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

วันก าหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ก าหนดวัน Record Date ในวันท่ี 15 
มีนาคม 2562 เพ่ือก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24
พฤษภาคม 2562 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ในปีนี ้บริษัทฯ ได้กนัเงินทนุส ารองเป็นจ านวน 13,000,000 บาท   ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
เพ่ิมเติม ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 รายงานประจ าปี หวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 
ก าไร (ขาดทนุ) – งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

244,858,412 บาท 316,798,605 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.27 บาท 0.35 บาท 

ส ารองตามกฎหมาย 13,000,000 บาท 16,000,000 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ - งบการเงิน
รวม 

190,996,987 บาท 551,323,580 บาท 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 0.21 บาท 0.61 บาท 

จ านวนเงินปันผลจากการ
ด าเนินงาน_ตอ่หุ้น   

0.11 บาท 0.40 บาท 

จ านวนเงินปันผลพิเศษ_ตอ่หุ้น   - บาท - บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลตอ่หุ้น 0.11 บาท 0.40 บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย 100,479,121 บาท 365,378,623 บาท 

จ านวนหุ้น 913,446,558 หุ้น 913,446,558 หุ้น 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 
ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้หมดประมาณ 100.48 ล้านบาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีอตัราคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม และมีความน่าเช่ือถือ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 
2. นางพนูนารถ      เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ  
ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที ่3 

ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2562 จ านวน 3,079,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง 
ซึง่มากกว่าปีท่ีผ่านมาจ านวน 140,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นอนุมตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดย
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รายช่ือผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562
ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561  ปี 2560 

คา่ธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน 3,079,000 2,939,000 2,720,000  

คา่บริการอื่นๆ - 292,491 271,854 

รวม  3,231,491 2,991,854 
  

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 ด้วย 

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 รายงาน
ประจ าปี 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบับริษัท ก าหนดให้
กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของกรรมการ
ทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเซียแปซิฟิก    
3. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
4. นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
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ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2561 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแต่อย่าง
ใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีของกรรมการและกรรมการชดุย่อยเป็นรายบคุคลแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้หมด กลบัเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ยกเว้น นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ ไมป่ระสงค์จะรับต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีก ดงันัน้ บริษัทฯ จงึ
ขอเสนอช่ือนายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์ เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หาตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 รายงานประจ าปี หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) โดยรายละเอียดเก่ียวกบัอายุ 
สัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประวัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่าน ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ี
พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้หมด ยกเว้น นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 4 คน เป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบังคบับริษัท ข้อ 31 ก าหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าท่ี
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้
กบับริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
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ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,780,000.00  บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม บ าเหน็จ และโบนัส ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงันี ้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562   

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 
ประธานกรรมการ 100,000 
รองประธานกรรมการ 75,000 
กรรมการ 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 
กรรมการตรวจสอบ 35,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 ดงัท่ีเสนอ 

อนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 6,780,000.00  บาท 
(หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที ่2 หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: (ก) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงช่วยประหยดัต้นทนุและระยะเวลาในการประชมุ โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัการประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ทัง้นี ้การประชุมดงักล่าวต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า 
และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 และ (ข) เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุม
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วิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ดงันัน้ จงึเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 
27 ในหมวด 5 (คณะกรรมการ) และข้อ 35 ในหมวด 6 (การประชมุผู้ ถือหุ้น) และน าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ตามรายละเอียด ดงันี ้

ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด 5 คณะกรรมการ 

 ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้และถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

 ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่
มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้และถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขาด 

ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่
เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

 ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ข้อ 27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุ
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่
นัน้ก็ได้  

ทัง้นี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เ ล็กทรอนิก ส์  การส่งหนังสือ เ ชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

หมวด 6 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท   

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกวา่ยี่สิบ
ห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือนัน้จากผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่ว 

 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท   

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 27 ในหมวด 5 (คณะกรรมการ) และข้อ 35 ในหมวด 6 (การประชมุผู้
ถือหุ้น) ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนีก้ าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ี
การน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2562  

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ซึง่บริษัทฯ ได้แนบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) (ปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะ
กรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ 
http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใด
แบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ หรือ รศ.ดร.ภรณี    
ภัทรานวัช หรือ นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 6) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบ
ฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 สง่มาท่ี 

 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) “เลขานกุารบริษัท”  
18/1 หมู่  12 ถนนหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมทุรปราการ 10540 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  และ
ขอขอบคณุในความร่วมมือของท่านท่ีมีตอ่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html
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 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 ( นายโจเซฟ  สเุชาว์วณิช ) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  
 
หมายเหต:ุ - ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ http://investor.bangkokranch.com/home.html หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมูลผู้ ถือหุ้น/การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น” และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียด
ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 10 
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