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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ก.) 
PROXY (Form A.) 

 
  เขียนที่     _______ 
  Written at 
 
  วนัที่     เดือน    พ.ศ.  _______ 
                                   Date   Month   Year 

 
 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                                                                      สญัชาติ                                    
             I/We                                                                                nationality  
    อยูบ่า้นเลขที่                                ถนน                                                                               ต  าบล/แขวง                                                                       
    residing at                                 Road                                       Tambol/Khwaeng                             
    อ  าเภอ/เขต                                               จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                                                                                 
             Amphur/Khet             Province                      Postal Code         
         

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)  

        โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม                                            หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                 เสียง ดงันี ้
                holding the total amount of                       shares and have the rights to vote equal to                                      votes as follows:  

□ หุน้สามญั                                                              หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                  เสียง  
      ordinary share      shares  and have the right to vote equal to                    votes 
□ หุน้บรุมิสิทธิ                                                 หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                 เสียง 
      preference share     shares  and have the right to vote equal to                     votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  
 Hereby appoint 
 
  1. ชื่อ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที่             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ต  าบล/แขวง                                      อ  าเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                     หรอื  
         Province                  Postal Code        or  
  2. ชื่อ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที่             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ต  าบล/แขวง                                      อ  าเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                     หรอื  
         Province                  Postal Code        or  
  3. ชื่อ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที่             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ต  าบล/แขวง                                      อ  าเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                                  
         Province                  Postal Code          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ใน
วนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนดว้ย 
Only one of them shall be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM) on Thursday, 28th April 2022 at 14.00 hrs., via electronic device (E-AGM) or at such other date, time, and place 
as the meeting may be adjourned. 
 

 
 
 
 
 



หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

 
 
 
 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed       ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                      (     ) 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                      (     ) 
 

 
 

ลงชื่อ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                      (     ) 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                      (     ) 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting.  A shareholder may not appoint more than one 
proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


