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      สงิทสี่งมาด้วย 5 / Enclosure 5 
   ปิดอากรแสตมป์  บาท  Duty Stamp 20 ฿  

 
 

หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ  ค.)  สาํหร ับผู้ถอืห ุ้นต่างประเทศทแีต่งตังคัสโตเดยีนในประเทศไทยเท ่านัน 
PROXY (Form C.)  For foreign shareholders who have custodians in Thailand only 

 
  เขียนที     _______ 
  Written at 
 
  วนัที     เดือน    พ.ศ.  _______ 
                                   Date   Month   Year 

 
 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                                                                      สญัชาติ                                    
             I/We                                                                                nationality  
    สาํนกังานตงัอยู่เลขที                                ถนน                                                                               ตาํบล/แขวง                                                             
    office residing at                            Road                                  Tambol/Khwaeng                             
    อาํเภอ/เขต                                               จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                                  
             Amphur/Khet             Province                      Postal Code         
             ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                                                                     
             As custodian for 
 ซงึเป็นผูถื้อหุน้ของบร ิษัท  บร ิการเชอืเพลิงการบนิกรุงเทพ  จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัท”)  

being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)  
        โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม                                            หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงันี 
                holding the total amount of                       shares and have the rights to vote equal to                                      votes as follows:  

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

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  
 Hereby appoint 
 
  1. ชือ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยู่บา้นเลขที             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ตาํบล/แขวง                                      อาํเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                     หรอื  
         Province                  Postal Code        or  
  2. ชือ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยู่บา้นเลขที             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ตาํบล/แขวง                                      อาํเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                     หรอื  
         Province                  Postal Code        or  
  3. ชือ                                                                                           อาย ุ                    ปี อยู่บา้นเลขที             
         Name                          age                    years, residing at     
   ถนน                                                              ตาํบล/แขวง                                      อาํเภอ/เขต                         
         Road              Tambol/Khwaeng                            Amphur/Khet     
   จงัหวดั                                                              รหสัไปรษณีย ์                                                  
         Province                  Postal Code          
 
คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ใน
วนัพฤหสับดีที 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานที
อืนดว้ย 
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 ของจาํนวน  หนา้ 

 
 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf as follows:  
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
    To grant my/our proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   To grant my/our proxy a portion of shares as follows: 

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด                                 เสียง 
Total right to vote                     votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

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

วาระท  ี1 ร ับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืห ุน้  คร ังท  ี2/2564 
Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021 

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

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

       เห็นดว้ย                       เสียง             ไม่เห็นดว้ย                        เสียง                งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes                 Disapprove        votes                    Abstain                                votes 

   
วาระท  ี2 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเกยีวกับผลการดาํเนินงานของบร ิษัทประจาํปี 2564 และการดาํเนินกจิการในอนาคต 
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 
   

วาระท  ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2564 
Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2021 

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

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

        เห็นดว้ย                       เสียง             ไม่เห็นดว้ย                        เสียง                งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes            Disapprove        votes                    Abstain                                votes 

   
วาระท  ี4 พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิกาํไร  และงดการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To Consider and Approve the Omission of Profits Allocation and Dividend Omission 

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

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

 เห็นดว้ย                       เสียง             ไม่เห็นดว้ย                        เสียง                งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes                Disapprove                 votes                    Abstain                                votes 

 
วาระท  ี5  พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ  
Agenda No. 5     To Consider the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation 
               (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

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

                              การแตง่ตงักรรมการทงัชดุ  
             Appointment of all directors 

   เห็นดว้ย                       เสียง             ไม่เห็นดว้ย                        เสียง                งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes                Disapprove                 votes                    Abstain                                votes 
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                           การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
             Appointment of certain director  
              ชือกรรมการ : นายพลากร  สวุรรณรฐั      
             Director name : Mr. Palakorn Suwanrath 

          เห็นดว้ย                       เสียง           ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes                  Disapprove                votes             Abstain                           votes 

              ชือกรรมการ : นายพิพฒัน ์บรูณะนนท ์         
             Director name : Mr. Pipat Purnananda 

      เห็นดว้ย                       เสียง           ไม่เห็นดว้ย                        เสียง         งดออกเสียง                      เสียง                            
Approve                      votes                 Disapprove                votes              Abstain                             votes 

             ชือกรรมการ : นายพฒิุพงศ ์ ปราสาททองโอสถ            
             Director name : Mr.Puttipong Prasarttong-Osoth         

         เห็นดว้ย                   เสียง           ไม่เห็นดว้ย                       เสียง              งดออกเสียง                      เสียง               
Approve              votes               Disapprove                       votes                   Abstain                            votes 

            ชือกรรมการ : นายวิสทุธิ มนตรวิตั               
            Director name :  : Mr. Visut Montriwat 

 เห็นดว้ย                      เสียง         ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง     
             Approve                    votes               Disapprove                votes                  Abstain                              votes 

           ชือกรรมการ : นายองอาจพนัธุ ์ โพธิศร ี
                                           Director name : Mr. Ong-Artpan Posri 
                                          เห็นดว้ย                      เสียง         ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง      

         Approve                    votes                   Disapprove                votes                  Abstain                        votes 
 

 
วาระท  ี6           พจิารณาแต่งตังผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน  
Agenda No. 6 To Consider Appointing the External Auditors and their Audit Fee 

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

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

                        เห็นดว้ย                      เสียง         ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง                                      
Approve                    votes               Disapprove                votes               Abstain                               votes 

 
 
วาระท  ี7 พจิารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบร ิษัท 
Agenda No. 7 To Consider the Directors’ Remuneration 

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

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

                         เห็นดว้ย                      เสียง         ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง     
                             Approve                    votes               Disapprove                votes             Abstain                                votes 

 
 
วาระท  ี8 เร ืองอนืๆ  (ถ้าม )ี 
Agenda No. 8 Other business (if any) 

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

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

  เห็นดว้ย                      เสียง         ไม่เห็นดว้ย                        เสียง        งดออกเสียง                      เสียง     
                                 Approve                    votes             Disapprove                votes               Abstain                                votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้ง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ 
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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรอืเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
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. 
 
กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ   
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
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. 
 
 
 

 
 

ลงชือ/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (     ) 
 
 
 

 
ลงชือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                      (     ) 
 

 
 
 

ลงชือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (     ) 

 
 
 
 

ลงชือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (     ) 
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หมายเหตุ / Remarks: 
 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ใหเ้ท่านนั 
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use Proxy Form C. 
2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
 Evidences to be enclosed with the proxy form are 
 ( ) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
       Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder. 
 ( ) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน 
       Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian. 
3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุ หรอืเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
  In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors. 
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ

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

form C. 



หนา้ 6 ของจาํนวน  หนา้ 

 

 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที 28 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
AGM)  หรอืทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
  
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. 
 

  วาระที     เรอืง  
      Agenda No.     Subject  

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

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

                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 
 Approve                       votes           Disapprove                  votes               Abstain                              votes 

  วาระที     เรอืง  
      Agenda No.     Subject  

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

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

                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 
 Approve                         votes          Disapprove                   votes               Abstain                             votes 

  วาระที     เรอืง  
      Agenda No.     Subject  

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

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

                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 
 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 

  วาระที     เรอืง พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ (ตอ่) 
      Agenda No.     Subject : To consider the election of directors in place of those who retire by rotation 

             ชือกรรมการ :                                          
            Director name:                                       
                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 

             ชือกรรมการ :                                          
            Director name:                                       
                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 

             ชือกรรมการ :                                          
            Director name:                                       
                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 

             ชือกรรมการ :                                          
            Director name:                                       
                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 

             ชือกรรมการ :                                          
            Director name:                                                           
                     เห็นดว้ย                        เสียง          ไม่เห็นดว้ย                      เสียง   งดออกเสียง                       เสียง 

 Approve                      votes           Disapprove                  votes                Abstain                            votes 


