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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ข.) 
PROXY (Form B.) 

 
  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          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ 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. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่2/2564 
Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 และการด าเนินกิจการในอนาคต 
Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2021 and 

Future Operation Plan 
   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 
Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2021 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงนิก าไร และงดการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To Consider and Approve the Omission of Profits Allocation and Dividend Omission 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
Agenda No. 5     To Consider the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation 
 
              ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 ❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  
             Appointment of all directors 
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 

                             ❑ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
             Appointment of certain director  
              ชื่อกรรมการ : นายพลากร  สวุรรณรฐั      
             Director name : Mr. Palakorn Suwanrath  
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
              ชื่อกรรมการ : นายพิพฒัน ์บรูณะนนท ์         
             Director name : Mr. Pipat Purnananda 
             ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
             ชื่อกรรมการ : นายพฒิุพงศ ์ ปราสาททองโอสถ             
             Director name : Mr.Puttipong Prasarttong-Osoth         

         ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
            ชื่อกรรมการ : นายวิสทุธ์ิ มนตรวิตั               
            Director name : Mr. Visut Montriwat 
                            ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
           ชื่อกรรมการ :  นายองอาจพนัธุ ์ โพธ์ิศรี 
                                           Director name : Mr. Ong-Artpan Posri 

          ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
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วาระที่ 6           พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda No. 6 To Consider Appointing the External Auditors and their Audit Fee 

❑      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร     
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda No. 7 To Consider the Directors’ Remuneration 

❑      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Other business (if any) 
             ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                           ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our 
voting.   

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda 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. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ   
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed       ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                      (     ) 
 
 
 

 
ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                      (     ) 
 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                      (     ) 

 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                      (     ) 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy 

form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท บรกิารเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited. 

 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-
AGM)  หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
  
For 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. 
 
❑  วาระที่     เรือ่ง  
      Agenda No.     Subject  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
❑  วาระที่     เรือ่ง  
      Agenda No.     Subject  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
❑  วาระที่     เรือ่ง  
      Agenda No.     Subject  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                             ❑ เห็นดว้ย (Approve)                 ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 
 
❑  วาระที่     เรือ่ง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ่) 
      Agenda No.     Subject: To consider the election of directors in place of those who retire by rotation 

              ชื่อกรรมการ :                                          
             Director name:                                       
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 

              ชื่อกรรมการ :                                          
             Director name:                                       
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 

              ชื่อกรรมการ :                                          
             Director name:                                       
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 

              ชื่อกรรมการ :                                          
             Director name:                                       
                                   ❑ เห็นดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 

              ชื่อกรรมการ :                                          
             Director name:                                       
                                   ❑ เหน็ดว้ย (Approve)         ❑ไมเ่ห็นดว้ย (Disapprove)  ❑งดออกเสียง (Abstain) 


