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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 5) 

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/Khwaeng  Amphur/Khet 
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/Khwaeng  Amphur/Khet 
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/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code      

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

ในวนัพฤหสับดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2017 

(the Meeting) on Thursday 27 July 2017 at 15.30 hours at Suanluang 1-3 Room, Novotel Bangna Bangkok Hotel, No. 333 Srinakarin Road, 
Nongbon, Pravet, Bangkok. 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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(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 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2017, held on 25 April 2017 
  (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 พิจารณาอนุมัตกิารได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
Agenda 2 To Consider and Approve the Acquisition of Property from Related Party 

  (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 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 3 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 รับมอบฉันทะม ี

 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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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. 

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. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น  
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follows:  

(1) นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ หรือ / Mr. Vudhiphol Suriyabhivadh; or 
(2) รศ.ดร. ภรณี  ภทัรานวชั หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or 
(3) นายฐานวรรธก์  อรุณพนัธุ์ / Mr. Thanawat  Aroonpun 
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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. 

 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 โรงแรมโนโวเทล 
บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

For the Extra-ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2017 shall be held on Thursday 27 July 2017 at 15.30 hours at Suanluang 
1-3 Room, Novotel Bangna Bangkok Hotel, No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok. 

 

     
 
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 :  

 
 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   
 

 


