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ข้อปฏบิัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

และการมอบฉันทะ 
 

 
1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งท่ีสง่มำด้วย 7) 
ของหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2565 โดยขอให้ท่ำน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลข

โทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อบริษัทจะได้จดัสง่ช่ือ
ผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) ส ำหรับให้ท่ำนเข้ำใช้โปรแกรมกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  

 
1.2   จดัเตรียมเอกสำรแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้ำร่วมประชมุ E-EGM ดงันี ้      

        ก. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชำติไทย 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่
หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง                                                         

ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

         1)  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกรมพฒันำธุรกิจ 
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือ 
มอบฉนัทะให้ผู้ ใดเข้ำร่วมประชมุแทน โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัท ะ (กรณีท่ีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วย 
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัทะนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตำ่งประเทศ 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล  
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 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมท่ีเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจหรือมอบ
ฉนัทะให้ผู้ ใดเข้ำร่วมประชมุแทน โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัท ะ (กรณีท่ีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วย 
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจหรือรับมอบฉนัทะนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
1.3  ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-EGM) และเอกสำรแสดง

ตวัตนดังกล่ำวข้ำงต้นให้บริษัทภำยใน ” วันที่  4 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านัน้ “  ผ่ำน
ช่องทำง ดงันี ้  
1) ช่องทาง Email : .irgroup@br-bangkokranch.com                                                                                                       
2) ช่องทางไปรษณีย์:   

บริษัท บำงกอกแร้นช์ จ ำกดั (มหำชน) “เลขำนกุำรบริษัท”  
     เลขท่ี 18/1 หมู ่12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
     อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 

1.4     เม่ือบริษัทได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จำกท่ำนผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร
เพ่ือยืนยนัสิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยเม่ือผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผู้ ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในกำรเข้ำสูร่ะบบกำรประชมุ E-EGM ไปให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) 
ทัง้นี ้ขอให้ท่ำนเก็บรักษำช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นควำมลบั ไมเ่ปิดเผยแก่ผู้อื่น 
ซึง่ไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้ รับมอบฉันทะเท่ำนัน้ท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
ทัง้นี ้กำรให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) แก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมอำจท ำ
ให้ผู้ นัน้มีควำมรับผิดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องได้ และในกรณี ท่ี ช่ือผู้ ใช้  (Username) และรหัสผู้ ใช้ 
(Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 กรุณำติดต่อบริษัทโดยทันที 
หมำยเลขโทรศพัท์ 02-175-7200 หรือทำงอีเมล (E-mail) irgroup@br-bangkokranch.com 
 

1.5 ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-EGM ท่ีบริษัทได้ส่งให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดย
ละเอียด ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชั่วโมงก่อนเร่ิมกำรประชุม อย่ำงไรก็
ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุจะเร่ิมในเวลำ 14.00 น. เท่ำนัน้ 

 
1.6  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-EGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้ โดยลงคะแนน 

“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 

mailto:kgi-comsec@kgi.co.th
mailto:kgi-comsec@kgi.co.th
mailto:irgroup@br-bangkokranch.com
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1.7  กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชมุ E-EGM ก่อนกำรประชุม หรือระหวำ่งกำร

ประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-EGM ของบริษัท ได้ท่ี
หมำยเลขโทรศพัท์ 02-031-4322 หรือ 080-008-7616 

 
2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิคส์ (E-EGM)                                                                                                 

ให้ด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1  ด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรเช่นเดียวกนักบัข้อ 1.1 และข้อ 1.2 
2.2  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงนำมในใบมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้ พร้อมติดอำกรจ ำนวน 20 บำท 
2.3  ผู้ รับมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตน ดงันี ้
      ก. ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา  

1) ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมีสญัชำติไทย 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่
หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง                                                         

ข. ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นนิตบุิคคล 

         1)  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกรมพฒันำธุรกิจ 
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนำม
มอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุในนำมผู้ รับมอบฉนัทะซึง่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมกำร
นัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีท่ีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วย 
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตำ่งประเทศ 

 หนงัสือรับรองนิติบคุคล อำยไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง  
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หรือลงนำมมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมในนำมผู้ รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล 
โดยกรรมกำรนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีท่ีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ (กรณีท่ีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุด้วย 
ตนเอง) โดยผู้ รับมอบอ ำนำจนัน้ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
2.4     ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะหรือผู้ ถือหุ้นสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  

(E-EGM) ใบมอบฉนัทะ และเอกสำรแสดงตวัตนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะตำมข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 
และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทภำยใน ” วันที่  4 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านัน้ “  ผ่ำนช่องทำง 
ดงันี ้  
1) ช่องทาง Email : irgroup@br-bangkokranch.com                                                                                                     
2) ช่องทางไปรษณีย์:   

บริษัท บำงกอกแร้นช์ จ ำกดั (มหำชน) “เลขำนกุำรบริษัท”  
     เลขท่ี 18/1 หมู ่12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
     อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 

3.   ช่องทางส าหรับผู้ถอืหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-EGM     
       มีดงันี ้                                                                                                                         

3.1  ระหวำ่งกำรประชุม E-EGM ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำรประชุม 
E-EGM 

 

3.2 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวนัประชมุ โดยสง่แบบฟอร์มสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ
ส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8) ท่ีกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท
ภำยใน วนัท่ี 4 สิงหำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ตอ่ไปนี ้        

1) ช่องทาง Email : irgroup@br-bangkokranch.com                                                                                                     
2) ช่องทางไปรษณีย์:   

บริษัท บำงกอกแร้นช์ จ ำกดั (มหำชน) “เลขำนกุำรบริษัท”  
     เลขท่ี 18/1 หมู ่12 ถนนสำยหลงัวดับำงพลีใหญ่ใน ต ำบลบำงพลีใหญ่  
     อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
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