
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2564 

 
 
 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 
ณ ห้องปักกิ่ง ฮอลล์  บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 18/1 หมู่ 12  ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 
 
 
 
 

บริษัทของดแจกของช ำร่วย และอำหำร ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
เพ่ือป้องกนั และลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ 19 (COVID-19) 



 

 

 

  
 
 
 

ท่ี บร.  006 / 2564 
       วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 

เร่ือง  หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2563 

พร้อมงบการเงิน รวมถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมลูการจ่ายเงินปันผล                                 
(ส าหรับวาระท่ี 2-7) 

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

ต าแหน่ง (ส าหรับวาระท่ี 6) 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ี

จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ี
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://investor.bangkokranch.com/home.html 

6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
10. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ: บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
12. แบบสอบถามเพ่ือการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับ

ผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตัิการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)  
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เลขท่ี 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โดย
มีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 
โดยได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 ซึ่งได้มี 
การบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี
รายละเอียด ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้
ในรอบปี 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ ประจ าปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญซึ่งเกิด ขึน้ ทัง้นี  ้
รายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏ
ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 หวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)” 

การลงมต:ิ วาระนีไ้มม่ีการลงมติจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2563 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
แล้วและเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัทฯ สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” โดยงบการเงิน
ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขันธ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6287 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาการจ่ายเ งินปันผล โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เ พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น  
โดยในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจ านวน 123.24 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งด 
การจ่ายเงินปันผล  

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55 บริษัทฯ จะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้
เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ประสบภาวะขาดทนุ
สุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวม จ านวน 123.24 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ
เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณา
รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
ก าไร (ขาดทนุ) – งบการเงินเฉพาะกิจการ (84,732,713) บาท 69,923,323 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.09) บาท 0.08 บาท 

ส ารองตามกฎหมาย - บาท 4,000,000 บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ – งบการเงินรวม (123,240,412) บาท (274,748,875) บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.13) บาท (0.30) บาท 

จ านวนเงินปันผลจากการด าเนินงาน_ตอ่หุ้น   - บาท - บาท 

จ านวนเงินปันผลพิเศษ_ตอ่หุ้น   - บาท - บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลตอ่หุ้น - บาท - บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย - บาท - บาท 

จ านวนหุ้น 912,796,558* หุ้น 913,043,955* หุ้น 

      * จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว หกัจ านวนหุ้นซือ้คืน  
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ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปีของบริษัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และมีความน่าเช่ือถือ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี 
ดงันี ้

1. นายกฤษดา     เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 
2. นางสาวมณี    รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 
3. นางพนูนารถ         เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238  
4. นางสาวสินีนารถ   จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6287 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ  
ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะท่าน ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่3 

คา่สอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2564 จ านวน 3,079,000 บาท ไมร่วมคา่บริการอื่นท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึง่
เท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยรายช่ือผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564
ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 
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ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2564 (ปีที่เสนอ)     ปี 2563   ปี 2562 

คา่ธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน 3,079,000                3,079,000     3,079,000 

คา่บริการอื่นๆ - 127,433 232,700 

รวม              3,206,433    3,311,700 
  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

นอกจากนี ้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบด้วยว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับ  
การคดัเลือกให้เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรับปี 2564 ด้วย  

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางโรซานนา่  สเุชาว์วณิช รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ภทัรานวชั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายเคิร์ดจอง  ทอมาเซ่น รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563  ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือก
แตอ่ย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั ง้ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ทัง้หมด กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหา ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการก ากบั
ดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่าน    ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั
ที ่4 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัและมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้หมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน เป็นผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ) 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าท่ี
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้
กบับริษัทฯ จงึเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไมเ่กิน 7,480,000.00  บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
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ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม บ าเหน็จ และโบนัส ทัง้นี ้นโยบายและอัตราการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นหลกัเกณฑ์เดิมตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดงันี ้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564  

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

 

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 ดงัท่ีเสนอ 

อนึ่ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 5,205,000.00  บาท 
(ห้าล้านสองแสนห้าพนับาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report) ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 หวัขอ้ “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ” 

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั ง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 16 
มีนาคม 2564 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ
ท่ีละเอียดชดัเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น)  (ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5)  และสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์บริษัทฯ  
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http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายคุณากร เมฆใจดี หรือ รศ.ดร.ภรณี      
ภทัรานวชั หรือ นางพรพรรณ บุญชยัศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) ซึ่ง
แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 สง่มาท่ี 

 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) “เลขานกุารบริษัท”  
18/1 หมู ่12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 
 
 
 
 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  และ
ขอขอบคณุในความร่วมมือของท่านท่ีมีตอ่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

     ( นายโจเซฟ  สเุชาว์วณิช ) 
      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
  
 
หมายเหต:ุ - ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ได้ตัง้แต่วนัที่  30 มีนาคม 2564 ที่ http://investor.bangkokranch.com/home.html หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น/การประชุมผู้ ถือ
หุ้น” และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่
ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 10 

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

