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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สําหรับผู้ถอื หุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ านัน้
PROXY (Form C.) For foreign shareholders who have custodians in Thailand only
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/We
nationality
สํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
office residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As custodian for
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

shares

ordinary share

shares

and have the right to vote equal to

votes

preference share

shares

and have the right to vote equal to

votes

□ หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

หุ้น

and have the rights to vote equal to

_______

holding the total amount of

□ หุ้นสามัญ

(2)

_______

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

votes as follows:

เสียง
เสียง

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

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรื อ
or
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรูมเอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of
Year 2021 on Thursday, 29 April 2021 at 14.00 hrs. at Ballroom A, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Hotel, 1695
Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, or at such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
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(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant my/our proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant my/our proxy a portion of shares as follows:
□ หุ้นสามัญ
ordinary share
□ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
Total right to vote

(4)

หุ้น
shares
หุ้น
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the right to vote
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the right to vote
เสียง
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564
Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2563 และการดําเนินกิจการในอนาคต
Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2020 and
Future Operation Plan
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563
Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไร และงดการจ่ ายเงินปั นผล
Agenda No. 4 To Consider and Approve the Omission of Profits Allocation and Dividend Omission
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 5 To Consider the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Appointment of all directors
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

หน้ า 2 ของจํานวน 6 หน้ า

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Appointment of certain director
ชื่อกรรมการ : นายกิจจา ศรีพฑั ฒางกุระ
Director name : Mr. Kijja Sripatthangkura
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
ชื่อกรรมการ : นายก้ องสยาม ชินวรรณโณ
Director name : Mr. Kongsiam Chinwanno
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
ชื่อกรรมการ : นายนิตินยั ศิริสมรรถการ
Director name : Mr. Nitinai Sirismatthakarn
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
ชื่อกรรมการ : นายพชร ยุติธรรมดํารง
Director name : : Mr. Pachara Yutidhammadamrong
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
ชื่อกรรมการ : นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
Director name : Mrs. Wadeerat Charoencoop
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove

เสียง
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6
พิจารณาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ
Agenda No. 6 To Fix the names and number of directors who would be authorized to sign to bind the Company


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย (Approve)
ไม่เห็นด้ วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
Agenda No. 7 To Consider Appointing the External Auditors and their Audit Fee


(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 8
พิจารณาจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
Agenda No. 8 To Consider the Directors’ Remuneration
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 9
เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 9 Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ า
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)

ในกรณี ที่ข้า พเจ้ าไม่ได้ ระบุ ค วามประสงค์ ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัด เจน หรื อในกรณี ที่ ที่ ป ระชุมมี ก าร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ / Remarks:
1.
2.

3.

4.
5.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้ เท่านั ้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use Proxy Form C.
หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรูมเอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
In the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2021 on Thursday, 29 April 2021 at 14.00 hrs. at Ballroom A, Centara Grand at Central
Plaza Ladprao Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, or at such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.
 วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
 วาระที่
เรื่อง
Agenda No.
Subject
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
 วาระที่
เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda No.
Subject : To consider the election of directors in place of those who retire by rotation
ชื่อกรรมการ :
Director name:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
ชื่อกรรมการ :
Director name:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
ชื่อกรรมการ :
Director name:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
ชื่อกรรมการ :
Director name:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
ชื่อกรรมการ :
Director name:
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes
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