-ATTACHEMENT 5(Duty Stamp 20 Baht)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

วันที่
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
being a shareholder of Bangkok Ranch Company Limited (the Company)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
(3)

เดือน
Month

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
(The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please
refer to details in Remark No.2)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องปั กกิ่ง ฮอลล์ บริ ษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสาย
หลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2021 (the
Meeting) Thursday 22 April 2021 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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-ATTACHMENT 5กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี ้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6)
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 6)
(1) นายคุณากร
(2) รศ.ดร. ภรณี
(3) นางพรพรรณ

เมฆใจดี หรือ / Mr. Kunakorn Makchaidee; or
ภัทรานวัช หรือ / Assoc. Prof. Dr.Poranee Pataranawat; or
บุญชัยศรี / Mrs. Pornpun Boonchaisri
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