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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
และกำรมอบฉันทะ 

 

 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมคีวำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM  
1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8) โดย

ขอให้ท่ำน ระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี        

                                                                                       

•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ – ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำร
อ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

                                                                        

•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ ำนำจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนำมครบถว้น พร้อมเอกสำร
ประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ในหนำ้ถดัไป   

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตวัตน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ใหบ้ริษทัภำยใน “ วนัที ่18 เมษำยน 2566  ก่อนเวลำ 12.00 น. เท่ำนั้น “  ผำ่นช่องทำง ดงัน้ี   
•  ช่องทำง Email : irgroup@br-bangkokranch.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทำงไปรษณีย์:   

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั บำงกอกแร้นช ์จ ำกดั (มหำชน)  

      เลขท่ี 18/1 หมู่ 12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
      อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

 
 

1.2  เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพ่ือยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดย
เม่ือผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ในกำร
เขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ไปใหท่้ำนทำงอีเมล (e-mail) 
 

ทั้งน้ี ขอใหท่้ำนเก็บรักษำช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณี
ท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยงัไม่ไดรั้บภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2566 กรุณำ
ติดต่อบริษทัโดยทนัที  

 

1.3  ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวธีิกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีบริษทัไดส่้งใหท่้ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งน้ี 
ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 60 นำทีก่อนเร่ิมกำรประชุม อยำ่งไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำร
ประชุมจะเร่ิมในเวลำ 14.00 น. เท่ำนั้น 

 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหวำ่งกำรประชุม E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้โดยลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำน
เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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1.5  กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อนกำรประชุม หรือระหวำ่งกำรประชุม 
กรุณำติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่อง
ทำงกำรติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้ำน  

 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมคีวำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม E-AGM                                                                                                 
ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของ
บริษทัดงัต่อไปน้ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

•  นำยคุณำกร      เมฆใจด ี     กรรมกำรอิสระ อำย ุ 68  ปี   
•  นำงพรพรรณ  บุญชัยศรี    กรรมกำรอิสระ อำย ุ 70  ปี   
•  รศ.ดร.ภรณี     ภัทรำนวชั   กรรมกำรอิสระ อำย ุ 71  ปี                                                                                                         

(กรรมกำรอิสระขำ้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทุกวำระท่ีเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2566 น้ี) 

 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น หรือสำมำรถ
ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์บริษัทท่ี  https://www.bangkokranch.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ให้บริษทัวันที ่18 เมษำยน 2566 ก่อนเวลำ 12.00 น. เท่ำนั้น ผำ่นช่องทำง
ดงัน้ี 
 

•  ช่องทำง Email : irgroup@br-bangkokranch.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทำงไปรษณีย์:   

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั บำงกอกแร้นช ์จ ำกดั (มหำชน)  

      เลขท่ี 18/1 หมู่ 12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
      อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ                              
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผู ้

มอบฉนัทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูรั้บ

มอบฉนัทะ                                                                                   
 

นิตบุิคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้ งตรำ
ประทบัของนิติบุคคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ                                                                                       

2.  หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และ                                                                                                                                                                                        

3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูมี้
อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลนั้น (ผูม้อบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                   
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4.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูรั้บ
มอบฉนัทะ  

 

บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบียนต่ำงชำต ิ
กรณีท่ีเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสำรค ำ
แปลฉบบัภำษำองักฤษ ซ่ึงลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

 

3.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทและวำระกำรประชุม E-AGM มีดงัน้ี     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำรประชุม E-
AGM 

 

3.2  ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ให้บริษทัก่อนวนัประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหนำ้ส ำหรับ
กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย หมำยเลข 9) ท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ให้แก่บริษัท
ภำยใน วนัที ่18  เมษำยน 2566  ก่อนเวลำ 12.00 น. เท่ำนั้น ผำ่นช่องทำง ต่อไปน้ี 
 

•  ช่องทำง Email : irgroup@br-bangkokranch.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทำงไปรษณีย์:   

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั บำงกอกแร้นช ์จ ำกดั (มหำชน)  

      เลขท่ี 18/1 หมู่ 12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
      อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
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