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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
เนื่องด้วยบริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวนัที่ 21  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องปักก่ิง ฮอล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับางพลใีหญ่ใน ตําบลบาง
พลใีหญ่ใน อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  โดยจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ทัง้นี ้เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้

บคุคลอื่นเข้าประชมุแทนหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน ดงันี ้
1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและ

ตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กําหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศ
ไท ย เป็ น ผู้ รั บ ฝ า ก แ ล ะ ดู แ ล หุ้ น  ผู้ ถื อ หุ้ น ส า ม า รถ ด า ว น์ โห ล ด ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ทั ้ง  2 แ บ บ ได้ จ า ก 
http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี ้ซึง่มีบาร์โค้ดปรากฏอยูม่าในวนัประชมุด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่
เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1) กรณีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจําตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกุลให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนที่แนบมาด้วยนี ้ซึง่มีบาร์โค้ดปรากฏอยูม่าในวนัประชมุด้วย 

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะและผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง ทัง้นี ้

ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบียน 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี ้ซึง่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู ่มาในวนัประชมุด้วย 
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นิติบุคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทน

นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทน

นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลง
ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง ทัง้นี ้
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบียน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวนัประชุมด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่

หลกัฐานเพิ่มเติม ดงันี ้
- หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน  
- หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน ในกรณีที่ผู้

ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ที่แนบมาด้วย ซึง่มีบารโค้ดปรากฏอยู ่มาในวนัประชมุด้วย ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคํา
แปลแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 

12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท่ี  21 เมษายน 2565 ณ สถานท่ีประชมุตามแผนท่ีที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้  
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4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
วาระทั่วไป 
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบั 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
สาํหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการ กําหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ

พงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานท่ีประชมุหรือเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึง่เป็น

การใช้วิธีการนบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้
1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็นเพียง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2) เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแต่ละวาระที่
ได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนําคะแนนเสยีง
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบ
ทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


