
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2565 

 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 21 เมษายน 2565 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 าร่วย และอาหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เพื่อป้องกัน และลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 ท่ียงัคงมีอยูใ่นขณะนี ้ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค และเพ่ือความปลอดภยัของทกุทา่น บริษัท ฯ จงึจดัให้มีการตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายและตรวจหา

เชือ้ไวรัส COVID-19 ด้วยชดุตรวจ ATK ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
โดยผู้ ถือหุ้นทกุท่านจะต้องผ่านการตรวจ ATK ท่ีบริษัทฯ จดัให้เทา่นัน้ 

 และไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้ที่มีอณุหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก เข้าร่วมในหอ้งประชมุ 
 แตส่ามารถมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระแทนได้ 



 

 

 

  
 
 
 

ท่ี บร.  006 / 2565 
       วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 

เร่ือง  หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น  

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564 

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. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

(ส าหรับวาระท่ี 7) 
6. 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 

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

ประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
11. ขัน้ตอนการสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
12. แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ: บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
13. แบบสอบถามเพ่ือการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับ

ผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตัิการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 12.00 น.) ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 18/1 หมู่ 
12  ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 โดย
ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัสง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2564 ซึ่งได้มี 
การบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี
รายละเอียด ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้
ในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ ประจ าปี 2564 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 2564 
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 2564 ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” โดยงบการเงิน
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ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขันธ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6287 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่สงักดั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ซึง่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาการจ่ายเ งินปันผล โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เ พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น  
โดยในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจ านวน 55.83 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 55.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ
เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2564 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณา
รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ก าไร (ขาดทนุ) – งบการเงินเฉพาะกิจการ (454,876,790) บาท (84,732,713) บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.50) บาท (0.09) บาท 

ส ารองตามกฎหมาย - บาท - บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ – งบการเงินรวม (55,831,214) บาท (123,240,412) บาท 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.06) บาท (0.13) 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 912,796,558* หุ้น 
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      * จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว หกัจ านวนหุ้นซือ้คืน  

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

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 2565 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 2565 จ านวน 3,168,000 บาท ไมร่วมคา่บริการอื่นท่ีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึง่
เพ่ิมขึน้จ านวน 89,000 บาท หรือประมาณ 2.89  % จากปีท่ีผ่านมา โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 โดยรายช่ือผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัทฯ บริษัท
ย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565
ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ 
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ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ปี 2565 (ปีที่เสนอ)     ปี 2564  ปี 2563 

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

คา่บริการอื่นๆ - 103,859 127,433 

รวม              3,182,859      3,206,433 
  

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 2565 ด้วย  

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  

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 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายโจเซฟ  สเุชาว์วณิช ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และกรรมการบริหาร 

3. นางณฐัพร  เหลอืงสนุทร กรรมการ  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัท่ี 20 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2564  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือรับการคดัเลือกแต่
อย่างใด 

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

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียซึง่เป็นกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้หมดกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน เป็นบคุคลท่ีได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท    คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เพ่ิมจ านวนกรรมการ จ านวน 1 ท่าน 
ได้แก่ นายพน สเุชาว์วณิช ซึง่ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทัง้นี ้ภายหลงัแต่งตัง้
กรรมการเพ่ิม 1 ท่าน ข้างต้นคณะกรรมการของบริษัทจะมีจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้วุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญเฉพาะ คณุธรรม จริยธรรมและความพร้อมท่ีจะอทิุศเวลา
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น    ทัง้นีน้ายพน สเุชาว์วณิช  ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างานของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบั 5 
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ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลท่ีได้เสนอช่ือได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายพน สเุชาว์วณิช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 
 
การลงมต:ิ ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

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 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,032,000.00  บาท (แปดล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่ง
เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 552,000 บาท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

 

ต ำแหนง่ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564

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 ไมม่ี ไมม่ี

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน

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

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

เบ ีย้ประชุม ไมม่ี ไมม่ี
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ความเห็นคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2565 ดงัท่ีเสนอ 

อนึ่ง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจ านวน 7,080,000.00  บาท 
(เจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report) ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 หวัขอ้ “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ” 

การลงมติ: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั ง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: วาระนีก้ าหนดขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ ให้ความเห็นตา่งๆ ตอ่
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จง ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยจะไมม่ี
การน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ต ำแหนง่ ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ไมม่ี ไมม่ี

คำ่เบีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

กรรมการ 10,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ไมม่ี ไมม่ี

คำ่เบีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

กรรมการ 10,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ไมม่ี ไมม่ี

คำ่เบีย้ประชุม

ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

กรรมการ 10,000 บาท/ครัง้ ไมม่ี

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

5. คณะกรรมกำรสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรอยำ่งย ัง่ยนื
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 18 
มีนาคม 2565 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โดยเลือกใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ
ท่ีละเอียดชดัเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น)  (ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6)  และสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์บริษัทฯ  
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 7) ซึ่ง
แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ 
ภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 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 ) 
      ประธานกรรมการบริษัท 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ได้ตัง้แต่วนัที่  21 มีนาคม 2565 ที่ http://investor.bangkokranch.com/home.html หัวข้อ “นักลงทุน/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น/การประชุมผู้ ถือ
หุ้น” และสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขัน้ตอนการสง่
ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที่ 11 

http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html
http://investor.bangkokranch.com/home.html
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นายกฤษดา  เลศิวนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 

อาย ุ 51 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท ด้านการบญัชีและการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 27 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก  มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจสือ่และบนัเทิง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการผลติ 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ 4 ปี (ปี 2559-2562) 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปถ่ายสหีน้า
ตรง 



 

 

       -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3- 
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 

อาย ุ 49 ปี 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 26 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก   มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจการผลติสนิค้าอปุโภคบริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบนัเทิง 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ - 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปถ่ายสหีน้า
ตรง 



 

 

       -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3- 
 

25 

 

ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางพนูนารถ  เผา่เจริญ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 

อาย ุ 47 ปี 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 25 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก  มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย์ โรงแรม ค้าปลกี ผลติและจ าหนา่ย และสนิเช่ือ
รายยอ่ย 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ - 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

       -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3- 
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางสาวสนิีนารถ  จิรไชยเขื่อนขนัธ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 

อาย ุ 46 ปี 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาเทคโนโนยีสารสนเทศทางธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 22 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก   มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งใน
ธุรกิจการอสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจดัจ าหน่าย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนสง่และกิจการ
สาธารณปูโภค 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ 2 (ปี 2563-2564) 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช 

อายุ (ปี) 69 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการบริหาร   

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 8 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.07% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 - ไม่มี -  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. วนิไทย ฟู้ ด  

 2560 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน 

 กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ ด (ฮ่องกง) 

 กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ ด (กมัพูชา) 

 กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซฟิิค อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดดิง้ 

 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง) 

 กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิล้  

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร  

 กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร  

 2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์  

 กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (ฮ่องกง)  

                         กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ ดส์ (สิงคโปร์)  
   

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร  13 / 13 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      

 
 
 
 

    กรรมการ 
    คูส่มรสของนางโรซานน่า สเุชาว์วณิช 
 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน 
อายุ (ปี) 57 

ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้   15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   8 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.15% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle) 
 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 ไม่มี  

   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  2548 - ปัจจบุนั  หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV,          
                          Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)                                    
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Anatis Foods Limited (Thailand) 
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands) 
 2556 - ปัจจบุนั  Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)       
 2546 – 2548    Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV 
 2541 – 2545    Controller / Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV                 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 / 13 ครัง้ 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 0 / 1 ครัง้   
(เน่ืองจากสถาณการณ์ COVID-19) 

 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

 
 
 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

3. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ 
อายุ (ปี) 58 

ต าแหน่ง กรรมการ  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 15 กรกฎาคม 2556 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 8  ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.04% 

คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 57  

- ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- Advanced Management Program , Harvard Business School 

 

ประสบการณ์การท างาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์ 

Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน                          
 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

              -ไม่มี- 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ 
อันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี - 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 
- การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง้ 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 / 1 ครัง้  

 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

 
- ไม่มี - 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4- 
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

1. นายพน สุเชาว์วณิช 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท 

ต าแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อายุ                                     42 ปี 

สัญชาต ิ                                    ไทย 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น 3,533,323 หุ้น หรือ 0.39% ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท MSc. In Analysis, Design and Management of Information Systems  
London School of Economics and Political Science, UK 
ปริญญาโท MSc. in Financial Management and Control 
Aston University, Aston Business School Birmingham, UK 
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลกัสตูร Family Business Governance (FBG). FBG 6/2016 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัคณะผู้บริหาร    บตุร นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช และนางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น                                           - ไมม่ี -  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       - ไมม่ี - 
 

ประสบการณ์การท างาน 

(10 ปี ย้อนหลัง) 

2564 – ปัจจบุนั    กรรมการกลุม่ผู้ผลติเคร่ืองปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน (TFPA) 
2564 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท บริษัท แซตส์ ฟู้ ด โซลชูัน่ส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั     ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บางกอกแร้นช์ 
2563 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท แมน ฟู้ ด โปรดกัส์ จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท ควอลลติี ้ดิลเิชียส แอนด์ เชฟ แมน จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั    กรรมการสมาคมสมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย 
                            Thai Feed Mill  Association (TFMA) 

 2556 - ปัจจบุนั     Senior Business Development and Feed ingredients บมจ. บางกอกแร้นช์ 

   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  7/7 ครัง้ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ไมม่ี เนื่องจากได้รับการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการเข้าใหมใ่นครัง้นี ้
  

 

 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5- 
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            -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
                                                                                                                                          (Duty Stamp 20 Baht) 

              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A)  
เขียนที่      

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น      Written at 
Shareholders’ Registration No. 

วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
Date Month   Year 

 
(1)   ข้าพเจ้า          สญัชาติ      

I/We          nationality 

อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  

being a shareholder of Bangkok Ranch Company Limited (the Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 2) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please 

refer to details in Remark No.2) 
 

 
1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                

Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code     

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ในวันพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12  ถนนสาย
หลังวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 10540 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the 

Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang 
Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6-  
 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors 
as shown in the Attachment 7) 
 

(1) นายคณุากร       เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or 
(2) รศ.ดร. ภรณี       ภทัรานวชั หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or 
(3) นางพรพรรณ      บญุชยัศรี   / Mrs. Pornpun  Boonchaisri  
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                                                                                                                                                   (Duty Stamp 20 Baht) 

   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  

being a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 6) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.6) 

 
 

1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่
ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) 

Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli 
Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2021, held on 22 Apr. 2021 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 
Agenda 2 To Acknowledge the Company’s Operating Results and the Board of Directors’ Report in 2021 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda 3 To Approve the Financial Statements and Income Statements for the Year 2021 And Auditor’s Report 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda 4 To Consider and Approve no Dividend Payment for Operating results of the Company for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda 5 To Approve the Appointment of External Auditors and Determine the Audit Fee for Year 2022 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  
Agenda 6 To Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2022  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 

  1 นายโจเซฟ  สุเชาว์วณิช 
   Mr.Joseph  Suchaovanich 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2 นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน 
   Mr.Gerard Martin Elbertsen 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3 นางณัฐพร  เหลืองสุนทร 
   Mrs. Nutthaporn Luangsuwan 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 7 To Approve the appointment of New Directors  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda 8 To Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2022 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 

Approve Disapprove Abstain 
 
 
 
 



36 

 

                                      -ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
 
 
 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
 

(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉันทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี 

 สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 

           ลงนาม/Signed                 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 
 

หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ  

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแตก่รณี
ผู้ รับมอบฉันทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the 
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ                 
ตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
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4. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เชน่ กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย
ในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (5). 

5. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

6. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7) 
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows: (details of 
directors as shown in the Attachment 7) 
 

(1) นายคณุากร       เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or 
(2) รศ.ดร. ภรณี       ภทัรานวชั หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or 
(3) นางพรพรรณ      บญุชยัศรี   / Mrs. Pornpun  Boonchaisri  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited. 

 ในก า รป ระช ุมส าม ัญ ผู้ ถ ือ หุ้น  ป ระจ า ปี  2565 ใน ว ันพฤห ัส บ ด ีที ่ 21 เมษ ายน  2565 เว ล า  14.00 น . ณ  ห้อ งปัก กิ ่ง  ฮ อล ล์                     
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12  ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 
10540 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

For the Annual General Shareholders’ Meeting 2022 shall be held on Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, 
Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 
10540 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เร่ือง            
Item  Re :  

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
  
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
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                                          (Duty Stamp 20 Baht) 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยูบ้่านเลขที ่             
Address           

 
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  

being a shareholder of  Bangkok Ranch Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as follows: 
 หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.7) 

 
 

1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code     or 

3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Sub-district  Amphur/district 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับาง
พลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the 

Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang 
Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 10540 or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  (a)   To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote. 
  (ข) ขอมอบฉันทะบางสว่น คือ 
  (b)   To grant a part of 
   หุ้นสามญั ………………………........ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………………… เสียง 
  ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes 
   หุ้นบริุมสิทธิ ………………………........ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………………… เสียง 
  preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด…………………………… เสียง  
  Total rights to vote equal to………………………………………votes 

 
 

(5)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2021, held on 22 Apr. 2021 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 
Agenda 2 To Acknowledge the Company’s Operating Results and the Board of Directors’ Report in 2021 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2564 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda 3 To Approve the Financial Statements and Income Statements for the Year 2021 And Auditor’s Report 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda 4 To Consider and Approve no Dividend Payment for Operating results of the Company for the year 2021 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda 5 To Approve the Appointment of External Auditors and Determine the Audit Fee for Year 2022 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  
Agenda 6 To Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2022  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
   เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 

  1. นายโจเซฟ  สุเชาว์วณิช 
   Mr.Joseph  Suchaovanich 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  2. นายเจอร์ราด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน 
   Mr.Gerard Martin Elbertsen 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3. นางณัฐพร  เหลืองสุนทร 
   Mrs. Nutthaporn Luangsuwan 

   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 
 

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 7 To Approve the appointment of New Directors  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda 8 To Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2022 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 

 Approve Disapprove Abstain 
 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
  

(6) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉันทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี 
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy Form is only used by foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to operate the custodian business. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

5. กรณีหากมีข้อก าหนดหรือข้อบงัคบัใดก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียใน
กิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (6). 

6. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  
 

7. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น  
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 7) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as 
shown in the Attachment 7) 
 

(1) นายคณุากร       เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or 
(2) รศ.ดร. ภรณี       ภทัรานวชั หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or 
(3) นางพรพรรณ   บญุชยัศรี   / Mrs. Pornpun  Boonchaisri  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Bangkok Ranch Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปักก่ิง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Shareholders Meeting 2022 (the Meeting) Thursday 21 April 2022 at 14.00 hours at Beijing Hall Room, 
Bangkok Ranch Public Company Limited, No. 18/1 Moo 12, Sai Lang Wat Bangphli Yai Nai Road, Bangphli Yai, Bangphli, Samutprakan 
10540 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

     
 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 

 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6- 

 
 
วาระที่     เร่ือง           
Item  Re :  

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย………….เสียง  ไมเ่ห็นด้วย……………เสียง  งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve             votes Disapprove               votes Abstain                            votes 

 
วาระที่     เร่ือง            
Item  Re :  

 
 ชื่อกรรมการ    

     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 
Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 

 ชื่อกรรมการ    
     เห็นด้วย…………เสียง  ไมเ่ห็นด้วย………………เสียง    งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                         votes 
 
  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
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นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้
ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ  หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอำนำจควบคมุ ของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ  หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็น
กำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมลูค่าตามข้อ 4. หรือ 6. 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นวา่การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว 
ไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุในวาระ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7- 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7-   

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล นายคุณากร เมฆใจดี 
อายุ (ปี) 67 

ที่อยู่ 
19/1 ซอยก่ิงช ำนำญอกัษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) 

 Audit Committee Program (ACP 17/2007) 

 DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) 

 Director Certificate Program (DCP 7/2001) 

 The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) 
คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ Delta State University, U.S.A. 

 ปริญญำตรีกำรบญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2564 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

                       บริษัท สรุพลฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
2559 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง  
2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ, บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง  
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร, บริษัท เจ้ำคณุเกษตรพืชผลอตุสำหกรรมอำหำร จ ำกดั 
2534 - ธนัวำคม 2562 กรรมกำร, บริษัท ธนสถำปนำ จ ำกดั 
2561 - ตลุำคม 2562 กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร               
           สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน, บริษัท ไฮโดรควิพ จ ำกดั 
2561 - เมษำยน 2562 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ,  
            บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี ้พลสั จ ำกดั 
2545 - มกรำคม 2562 กรรมกำร, บริษัท ที่ปรึกษำธุรกิจ บี วี พี จ ำกดั 
2544 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ, หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแหง่   
            ประเทศไทย 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                         -ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา     
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ            - ไมม่ี - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                           - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                               - ไมม่ี - 
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 -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7- 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล รศ.ดร. ภรณี  ภัทรานวัช 
อายุ (ปี) 70 

ที่อยู่ 
เลขที่ 127 ซอยถนอมจิตร ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014 
คุณวุฒกิารศึกษา  Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), 

Asian Institute of Technology (AIT) 

 วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 วิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2557 - ปัจจบุนั Adviser on Environmental & Sustainable Development, 

The Karen National Union (KNU), Mergui, Myanmar 
2557 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ ในคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ด้ำนพฒันำปิโตรเลยีม 
2556 - ปัจจบุนั อำจำรย์พิเศษ หลกัสตูรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  

สำขำเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม และหลกัสตูร Doctor of 
Philosophy in Environmental Technology (International 
Programme) 
มหำวิทยำลยัมหิดล คณะสำธำรณสขุศำสตร์ ภำควิชำ
วิศวกรรมสขุำภิบำล วิทยำเขตรำชวิถี และหลกัสตูร
สถำปัตยกรรมศำสตร์มหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำ
เขตวงัทำ่พระ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ                         - ไมม่ี - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                        - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                                             - ไมม่ี - 
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       -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7- 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล นางพรพรรณ บุญชัยศรี 

อายุ (ปี) 69 

ที่อยู่ 
63/78 ซอย 122/3 หมูบ้่ำนเสนำนิเวศน์ โครงกำร 1 
ถนนเสนำนิคม 1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

คุณวุฒกิารศึกษา  ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำกฎหมำยธุรกิจ คณะนิตศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 บญัชีบณัฑิต สำขำบญัชีต้นทนุ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2552 - 2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน,  
                         บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาด้านการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร์,  
                         บริษัท บีเฮ้าส์ จ ากดั 
2558 - 2560      ที่ปรึกษาด้านการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร์,  
                         บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ                         - ไมม่ี - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                      - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                                  - ไมม่ี - 

 



 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8- 
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ข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ  
ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใด
ก็ได้ แตต้่องระบุเร่ืองและเหตผุล ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้
จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
  

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
ห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ตามข้อ 35 วรรคท้าย ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้น
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุ
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ข้อ 38 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและ  

ออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือผู้ รับมอบฉันทะ 

และเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
    

หนงัสือมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีท่ี

ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 
ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
 

ข้อ 40 ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือ
นดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองท่ี 
ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนด
สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อย
กวา่สาม (3) วนั 

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง 
(1) หุ้นท่ีตนถืออยู่ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ฉ. การเลิกบริษัท 
ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 
ข้อ 42 กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุ มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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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 ้  

 

 

 



-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9- 
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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 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 21 เมษายน 2565 
 

ผู้ ถือหุ้น 
บมจ. บางกอกแร้นช์ 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 
(เร่ิม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 12.00 น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 แสดงบตัรประจ าตวั 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่มี Barcode 

 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก ข หรือ ค ซึง่มี Barcode 
 แสดงส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

มาด้วยตนเอง 

* กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ เมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 

บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

:7j’iy[iv’legok5^d9hv’ 

บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบ  
ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก
เพื่อท าหน้าทีด่แูลและตรวจสอบ 
การนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้การประชมุผู้ถือหุ้น
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10- 
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ขัน้ตอนการส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งค าถามเก่ียวกับการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามมายังบริษัทฯ 
ได้ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นซึง่เสนอค าถาม กรุณาให้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- ช่ือ ที่อยู ่โทรศพัท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้าม)ี ท่ีบริษัทฯ สามารถตดิตอ่ได้ 

- ค าถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมลูประกอบ (ถ้าม)ี 

2. ช่องทางในการสง่ค าถาม 

- โทรสารหมายเลข  02-175-7222 

- ทางอีเมล์ CompanySecretary@br-bangkokranch.com  

- ทางเว็บไซต์ http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html  

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 

บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ตัง้แตบ่ดันี ้ถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2565 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมค าถามและส่งให้ประธาน กรรมการผู้จ ัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาและตอบค าถามดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 11- 

mailto:CompanySecretary@br-bangkokranch.com
http://investor.bangkokranch.com/shareholder_meeting.html
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 12- 

 

แผนที่บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 

ห้องปักกิ่ง ฮอลล์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 18/1 หมู ่12  ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท์ +66 (0) 2 1757200 
 

 

 

 

 

 



- สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 13 - 
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มาตรการและแนวปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ด้วยบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงและมีความห่วงใยต่อสขุภาพของผู้ ถือหุ้นท่ีจะ

เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้ก าหนด
มาตรการคดักรองและป้องกนัความเสี่ยงในการติดเชือ้โควิด  19 รวมถึงแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตาม
ข้อก าหนดของทางราชการ โดยขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัินี ้
อย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตัิจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งท าให้การเข้าร่วมประชมุ
ของทา่นผู้ ถือหุ้นอาจมีความลา่ช้าและไมไ่ด้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั เพื่อลด
เวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมตามมาตรการที่
รัฐบาลก าหนด ท าให้เกิดข้อจ ากดัด้านสถานท่ี ที่ไมส่ามารถรองรับคนจ านวนมากได้ โดยมีมาตรการเบือ้งต้น ดงันี ้

 
ก่อนวนัประชุม บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1.  มอบฉนัทะการเข้าร่วมประชมุให้แกก่รรมการอิสระของบริษัทแทนการมาประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ 
     ที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกบัเอกสารการมอบฉนัทะ มายงัส่วนงาน 
    เลขานกุาร บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่  
    อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 ภายในวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 
2. สามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุให้แก่บริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบล าดบัที ่11 
 
ข้อปฏิบตัิก่อนการเข้าร่วมประชุม 

คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 
1. บริษัทได้จดัจดุคดักรองก่อนเข้าห้องประชมุ 
2. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
3. บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ที่เข้าร่วมประชมุทกุทา่นก่อนเข้าสถานท่ีประชมุ 
4. บริษัทจะตรวจหาเชือ้ไวรัส COVID-19 ด้วยชดุตรวจ ATK ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
5. ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นกรอกข้อมลูใน แบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเฝ้าระวงั  

โดยขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมลูที่ถกูต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคดักรองกรณีมีผู้ติดเชือ้โควิด 19 
ภายหลงัการประชมุ  

6. บริษัทขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้บคุคลที่มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมการประชมุ  
    6.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก 
    6.2 บคุคลที่มีอาการเข้าขา่ยจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไมไ่ด้กลิน่ หรือหายใจหอบเหน่ือย  
          หรือเป็นหวดั หรือผู้ ป่วยปอดอกัเสบ 
    6.3 บคุคลที่สมัผสัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบันกัทอ่งเที่ยว สถานท่ีแออดั 
          หรือติดตอ่กบัคนจ านวนมาก หรือได้เดินทางไปยงัพืน้ท่ีควบคมุตามที่รัฐบาลประกาศก าหนด ในชว่ง 14 วนั ก่อน 
          การประชมุ 
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุสามารถสง่ค าถามให้กบัเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจดัท า
เป็นข้อสรุปแนบท้ายรายงานการประชมุได้ กรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นยงัสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. 
เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 
 
ข้อปฏิบตัิการเข้าร่วมประชุม 

1. บริษัทได้จดัที่นัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะหา่งระหวา่งที่นัง่ตามมาตรการของรัฐที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสมของ 
    สถานท่ี โดยจะจดัห้องประชมุรองรับผู้ เข้าประชมุไมเ่กิน 50 คน และมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้รับชมแทน 
    กรณีห้องประชมุหลกัเต็มจ านวนที่นัง่ ในกรณีที่สถานท่ีประชมุแตล่ะแหง่เต็มจ านวนที่นัง่แล้วจะไมม่ีการเสริมเก้าอีห้รือ 
    ยืนเพื่อเข้าร่วมประชมุ 
2. ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนัง่ในโซนที่นัง่ที่ก าหนด โดยไมย้่ายโซนที่นัง่ ตลอดระยะเวลาประชมุ 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัเฉพาะเมื่อดืม่น า้เทา่นัน้) 
4. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม ในห้องประชุม  
   และบริเวณที่น่ังส ารอง 
5. หากผู้ เข้าร่วมประชมุมีไข้ หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจหอบเหน่ือย บริษัทขอความร่วมมือให้ออก 
    จากบริเวณที่ประชมุ 
 
ข้อปฏิบตัิการซกัถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาในการประชุมสัน้ กระชับ 

1. ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนค าถามลงในกระดาษเท่านัน้แล้วส่งให้ 

   เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชมุเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้ 
2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทัง้หมดที่สง่มาลว่งหน้าและสอบถามในห้องประชมุ โดยรวมไว้เป็นเอกสาร     
    แนบท้ายรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 ที่ยงัมีความไมแ่นน่อนประกอบกบับริษัทอาจจ าเป็นต้องขออนญุาต
หรือแจ้งแผนการจัดงานต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจท าให้บริษัท ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบตัิของบริษัท 
ข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบตัิการประชุมผู้ ถือหุ้นฯ ฉบบัล่าสดุ ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokranch.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokranch.com/
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แบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

(COVID-19 Screening Form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022) 
 
 

ชื่อ - สกุล ......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................... 
Name-Surname           Phone no. 
 ผู้ ถือหุ้น / Shareholder      ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy       อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (please) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูข้างต้นถกูต้องและเป็นความจริง I hereby certify that the information given above is true 
and correct. 
 

ลายมือช่ือ ............................................................. 
Signature 

ทา่นมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้หรือไม ่Do you have any of the following symptoms? 

1. อณุหภมูิร่างกาย ≥ 37.5 °C / body temperature ≥ 37.5 °C     มี / Yes   ไมม่ี / No 

2. ผลตรวจ ATK เป็นบวก / Got Positive ATK result      มี / Yes   ไมม่ี / No 

3. ไอ เจ็บคอ น า้มกู / cough, sore throat, nasal congestion      มี / Yes   ไมม่ี / No 

4. หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าบาก / shortness of breath or difficulty in breathing   มี / Yes   ไมม่ี / No 

5. ปวดเมื่อยเนือ้ตวั / aches and pains        มี / Yes   ไมม่ี / No 

6. ท้องเสยี / diarrhea          มี / Yes   ไมม่ี / No  

7. สญูเสยีความสามารถในการดมกลิน่หรือรับรู้รส / loss of smell or taste     มี / Yes   ไมม่ี / No 

ทา่นได้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้มีความเสีย่งหรือยืนยนัการติดเชือ้โรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การติดเชือ้ 

โรค COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนประชมุหรือไม ่(Have you had physical or close contact with any person having risk or 

confirmed of COVID-19 infection or have you travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during 

the past 14 days prior to the meeting?)    

  มี (โปรดระบ)ุ /Yes (please specify) ...........................................................   ไมม่ี / No 

สมาชิกในครอบครัวหรือบคุคลใกล้ชิดของทา่นมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งข้างต้น หรือได้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้มคีวามเสีย่งหรือยืนยนัการ

ติดเชือ้โรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การตดิเชือ้โรค COVID-19 ในช่วง 14 วนั ก่อนประชมุหรือไม ่
Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact 

with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has travelled to or from any area with risk of 

COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting? 

  มี (โปรดระบ)ุ /Yes (please specify) ...........................................................   ไมม่ี / No 

 


