
คําชี้แจง เร�อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน

ที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพ�อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน

 เน�องดวยบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หองปกก่ิง ฮอล บริษัท บางกอกแรนช จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 18/1 หมู 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญใน (ซอยสุขาภิบาล 6) 

ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยจะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบบารโคด ทั้งนี้ เพ�อให

การประชุมเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพ�อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

   บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ�น

เขาประชุมแทนหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

   1.1 บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีตองการมอบฉันทะไวชัดเจนและตายตัว

ใหแกผูถือหุนมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

   1.2 ในกรณีที ่ผู ถ ือหุ นมีความประสงคที ่จะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ ่งเปนแบบทั ่วไปที ่ง ายไมซับซอน หรือ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที ่ก ําหนดไวเฉพาะกรณีที ่ผ ู ถ ือหุ นเปนผู ลงทุนตางประเทศและแตงตั ้งใหคัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป นผ ู ร ับฝากและด ูแลห ุ น ผ ู ถ ือห ุ นสามารถดาวน  โหลดหนังส ือมอบฉ ันทะท ั ้ง 2 แบบได จาก 

http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html และโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ที่แนบมาดวยนี้ ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยูมาในวันประชุมดวย

      ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น เวนแตผูถือหุน

ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได

2. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม

   บุคคลธรรมดา

   1) กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนช�อ-นามสกุลใหย�นหลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน

ที่แนบมาดวยนี้ ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยูมาในวันประชุมดวย

   2) กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

      - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช�อผูมอบและผูรับมอบฉันทะ

      - สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมอบฉันทะและผูมอบฉันทะไดลงช�อรับรองสําเนาถูกตอง

      - สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช�อรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ 

ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

      ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ที่แนบมาดวยนี้ ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยู มาในวันประชุมดวย
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   นิติบุคคล

   1) กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) เขารวมประชุมดวยตนเอง

      - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซ่ึงกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช�อผูมอบและผูรับมอบฉันทะ

      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน อายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน

   2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

      - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช�อของผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน อายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน

      - สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการผูมีอำนาจลงนาม) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช�อ

รับรองสําเนาถูกตอง

      - สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช�อรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี ้ 

ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน 

      ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ที่แนบมาดวย ซ่ึงมีบารโคดปรากฏอยู มาในวันประชุมดวย

   3) กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

      3.1) ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2

      3.2) ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดียนเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสงหลักฐาน

เพิ่มเติม ดังนี้

  - หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน

  - หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผูถือหุน

มีความประสงคใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบ

มาดวย ซ่ึงมีบารโคดปรากฏอยู มาในวันประชุมดวย ท้ังน้ี เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลแนบมา

พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม

   บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 12.00 น. 

เปนตนไป ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
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4. หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน

   วาระทั่วไป

   1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับ 1 เสียงตอ 1 หุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน

   2) ในกรณีมอบฉันทะ

      2.1) ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน การลงคะแนนเสียง

ของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามท่ีระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และไมถือเปน

การลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

      2.2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว

ไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร�องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่เห็นสมควร

   วาระเลือกตั้งกรรมการ

   สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้

   1) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ

   2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได

   3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

   ประธานท่ีประชุมหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบ ซ่ึงเปนการใช

วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

   1) ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่

ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใด

อยางหนึ่ง

   2) เจาหนาที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระที่ไดทํา

เคร�องหมายไว ในบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ไดแจกใหเม�อลงทะเบียนเขารวมประชุมโดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน

เห็นดวยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน

   เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบบารโคดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเคร�องหมายไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ

กอนเสร็จสิ้นการประชุม
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