
 

 

 

  
 
 
 

ท่ี บร.  001 / 2566 
       วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2566  
 

เรื่อง  หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

บริษัท บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ดงันี ้

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2565 
พรอ้มงบการเงิน รวมถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล                                 
(ส  าหรบัวาระท่ี 1-6) 

2. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี (ส  าหรบัวาระท่ี 4) 
3. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งวาระการด ารงต าแหน่งครบก าหนดและไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารง

ต าแหน่ง (ส  าหรบัวาระท่ี 5) 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ี

จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุตา่งประเทศท่ี
แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ท่ี http://investor.bangkokranch.com/home.html 

5. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้ปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)และการมอบฉนัทะ 
8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
9. แบบฟอรม์สง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2566 เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ ์2566 ไดม้ีมติอนุมตัิการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2566 
เวลา 14.00 น. ซึง่เป็นการจดัประชมุผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 รวมถงึกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพียงอย่างเดียว เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2565 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัซึ่งเกิดขึน้
ในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 ความเหน็คณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 ซึง่ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัซึง่เกิดขึน้ ทัง้นี ้รายละเอียด
แสดงในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มา
ดว้ยล าดบัที ่1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 หวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)” 

การลงมต:ิ วาระนีไ้มม่ีการลงมติจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2565 
และรายงานของผู้สอบบัญช ี

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 49 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้และเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัทฯ สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวขอ้ “งบการเงิน” โดยงบการเงิน
ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากนางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขันธ ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6287 
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งสงักดั บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  ซึง่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

การลงมต:ิ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี           
และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถา้มี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจใน 
การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู ้ถือหุ้น  
   โดยในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 385.60 ลา้นบาท และเห็นสมควรใหง้ด 
   การจ่ายเงินปันผล เพ่ือรองรบัความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และอตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้  
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลทีผ่่านมา: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 55 บริษัทฯ จะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตาม
งบการเงินรวม จ านวน 385.60 ลา้นบาท และคณะกรรมการบริษัท  มีมติอนมุตัิเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลเพ่ิมเติม ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงนิปันผล” 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ก าไร (ขาดทนุ) – งบการเงินเฉพาะกิจการ 34,568,590 บาท (454,876,790) บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 0.04 บาท (0.50) บาท 

ส ารองตามกฎหมาย 3,000,000 บาท - บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ – งบการเงินรวม 385,601,770 บาท (55,831,214) บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ 0.42 บาท (0.06) บาท 

จ านวนเงินปันผลจากการด าเนินงาน_ตอ่หุน้   - บาท - บาท 

จ านวนเงินปันผลพิเศษ_ตอ่หุน้   - บาท - บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลตอ่หุน้ - บาท - บาท 

รวมจ านวนเงินปันผลที่จ่าย - บาท - บาท 

จ านวนหุน้ 913,928,744* หุน้ 912,796,558* หุน้ 

      * จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ หกัจ านวนหุน้ซือ้คืน  

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2565 

การลงมต:ิ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละการก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2566 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึง่ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปีของบริษัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้ง บริษัท ส  านกังาน อีวาย 
จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีความรู ้และ
ประสบการณ์ในระดับแนวหน้า มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และมีความน่าเช่ือถือ โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี 
ดงันี ้

1. นายกฤษดา     เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 
2. นางสาวมณี    รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313 
3. นางสาวสินีนารถ   จิระไชยเข่ือนขนัธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6287 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ  
ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแตล่ะท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย
ล าดบัที ่2 

คา่สอบบญัชีท่ีเสนอส าหรบัปี 2566 จ านวน 3,250,000 บาท ไมร่วมคา่บริการอื่นท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึง่
เพ่ิมขึน้จ านวน 82,000 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 2.59 จากปีท่ีผ่านมา โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2566 และค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ  ทัง้นี ้รายช่ือผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือ
สว่นไดเ้สียใดๆ กบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว  

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566
ตามรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ 

 
 

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ๆ ปี 2566 (ปีที่เสนอ)     ปี 2565  ปี 2564 

คา่ธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน 3,250,000 3,168,000      3,079,000 

คา่บรกิารอื่นๆ - 45,559 103,859 

รวม 3,250,000 3,213,559      3,182,859 
  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้

นอกจากนี ้เห็นสมควรแจง้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบดว้ยว่า บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ไดร้บั 
การคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทย่อยส าหรบัปี 2566 ดว้ย  

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

การลงมต:ิ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2566  
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 19 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางโรซานนา่  สเุชาวว์ณิช ประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการบรหิาร  

2. นายคณุากร  เมฆใจดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการอยา่งยั่งยืน 

3. นางพรพรรณ  บญุชยัศร ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการอยา่งยั่งยืน 

ส าหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่
วนัท่ี 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2565  ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรบัการคดัเลือกแต่
อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ และความเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หนา้ท่ีของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตัง้ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ทัง้หมด กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑแ์ละวิธีสรรหา ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “โครงสรา้งการก ากบั
ดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณก์าร
ท างานและประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่าน ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้หมดกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยกรรมการท่ี
ไดร้ับการเสนอช่ือใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง 3 คน เป็นบุคคลท่ีไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง และการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการแล้ว  และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การลงมต:ิ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 31 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษัทฯ หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้
กบับริษัทฯ จงึเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,280,000.00  บาท (แปดลา้นสองแสนแปดหมื่นบาทถว้น) ซึ่ง
เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 248,000 บาท เพ่ือรองรับการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีอาจมีเพ่ิมขึน้
ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 

 

 

 

ต ำแหนง่

1.คณะกรรมกำรบรษิทั

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

ประธานกรรมการ 100,000        บาท/เดอืน 100,000         บาท/เดอืน

รองประธานกรรมการ 75,000          บาท/เดอืน 75,000           บาท/เดอืน

กรรมการ 25,000          บาท/เดอืน 25,000           บาท/เดอืน

เบ ีย้ประชุม

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000          บาท/เดอืน 70,000           บาท/เดอืน

กรรมการตรวจสอบ 35,000          บาท/เดอืน 35,000           บาท/เดอืน

เบ ีย้ประชุม

3.คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

เบ ีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000          บาท/ครัง้ 12,000           บาท/ครัง้

กรรมการ 10,000          บาท/ครัง้ 10,000           บาท/ครัง้

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2565

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ)

ไม่มี ไม่มี
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ความเห็นคณะกรรมการ: ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2566 ดงัท่ีเสนอ 

อนึ่ง ในปี  2565   ไดม้ีค่าตอบแทนกรรมการ   ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท   จ านวน   7,518,000.00  บาท 
(เจ็ดลา้นหา้แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถว้น)  รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 หวัขอ้ “โครงสรา้งการก ากบัดูแล
กจิการ” 

การลงมติ: ตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี ้ก าหนดขึน้เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ  ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มี
การน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวันท่ี 15 
มีนาคม 2566 

หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักล่าว บริษัทฯขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  พรอ้มเอกสารยืนยันตวัตนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมมายังบริษัท
ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 ท่ีอีเมล : irgroup@br-bangkokranch.com โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร
ดังกล่าวแลว้พบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นมีรายช่ือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี  
1/ 2566 (Record Date) ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2566 บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

ต ำแหนง่

4.คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

เบ ีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000          บาท/ครัง้ 12,000           บาท/ครัง้

กรรมการ 10,000          บาท/ครัง้ 10,000           บาท/ครัง้

5.คณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรอยำ่งย ัง่ยนื

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

เบ ีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000          บาท/ครัง้ 12,000           บาท/ครัง้

กรรมการ 10,000          บาท/ครัง้ 10,000           บาท/ครัง้

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2565ปี 2566 (ปีทีเ่สนอ)

ไม่มี

ไม่มี

mailto:irgroup@br-bangkokranch.com
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(Password) ส  าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ผ่านทางอีเมลที่ไดแ้จง้บริษัทไว ้

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัทได ้โปรดแต่งตัง้บคุคลอื่น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โดยเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนด
รายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4  และสามารถดาวนโ์หลดจาก
เว็บไซตบ์ริษัทฯ http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html โดยเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 
นายคณุากร เมฆใจดี หรือ รศ.ดร.ภรณี  ภทัรานวชั หรือ นางพรพรรณ บุญชยัศรี คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้โดยมีขอ้มูลและนิยามของกรรมการอิสระ 
(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจาก
ท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 สง่มาท่ี 

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

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมในวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกนั และ
ขอขอบคณุในความรว่มมือของท่านท่ีมีตอ่บริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

  
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดคู  าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ไดต้ัง้แต่วนัที่  20 มีนาคม 2565 ที่ http://investor.bangkokranch.com/home.html หัวขอ้ “นักลงทุน/ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชุมผูถื้อ
หุน้” และสามารถส่งค  าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ล่วงหนา้ไดต้ามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่

ค  าถามเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9 

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

