่ มาด้วย 6
สิง่ ทีส
่ ง
Enclosure No. 6
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
ั อ
้ น)
(แบบทว่ ั ไปซึง่ เป็นแบบทีง่ า
่ ยไม่ซบซ
(General Form)
--------------------เขียนที่
Written at
ว ันที่
Date

ถนน
Road

(1) ข้าพเจ้า
I/We

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เดือน
Month

ั
สญชาติ
Nationality
จ ังหว ัด
Province

พ.ศ.
Year
อยูบ
่ า้ นเลขที่
Residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

้ รวม
(2) เป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท บางปะกง เทอร์มน
ิ อล จาก ัด (มหาชน) โดยถือหุน
้ จานวนทงสิ
ั้ น
being a shareholder of Bangpakong Terminal Public Company Limited, holding the total number of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
เสียง ด ังนี้
and having the right to vote equivalent to
votes as follows:
หุน
้ สาม ัญ
หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
ordinary share of
shares, and having the right to vote equivalent to
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ
หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
preference share of
shares, and having the right to vote equivalent to

ถนน
Road

(3) ขอมอบฉ ันทะให้
Hereby appoint:
(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
หรือ
or

ถนน
Road
หรือ
or
ถนน
Road

 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

เสียง
votes,
เสียง
votes.

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

(2)

 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

หุน
้
shares,

(3)

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

ั ์ สุต ัณฑวิบล
นายวีระศกดิ
ู ย์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
Mr. Virasak Satanthavibul Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director
35/90 ลาดพร้าว 23 แขวงจ ันทรเกษม เขตจตุจ ักร กรุงเทพฯ
35/90 Ladprao 23, Chankrasem Sub-district, Chatuchak District, Bangkok

59
ปี
Age 59 years

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

ั ์ พานิชกุล ตาแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
พลเอกจงศกดิ
อายุ
GEN. Jongsak Panichkul Positions Chairman of the Board and Independent Director
Age
50/459 เมืองทองธานี ซอยซี3 แขวงบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
50/459 Muanthongthaini Soi. C3, Baanmai Sub-district, Pakkred District, Nonthabuiri 11120

67
67

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

นายมานิต นิธป
ิ ระทีป
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
61
ปี
Mr. Manit Nitiprateep
Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 61 years
5/2238 หมู่ 10 ถนนร ัตนาธิเบศร์ แขวงบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11000
5/2238 Moo 10, Rattanathibet Road, Bang Talad Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11000

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

นางอารีย ์ เติมว ัฒนาภ ักดี ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
Mrs. Aree Termwattanapakdee
Positions Member of the Audit Committee
173/1 ถนนสุขม
ุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตว ัฒนา กรุงเทพฯ
173/1 Sukhumvit 71 Road, Prakhanong Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok

อายุ
Age

ปี
years

54
54

ปี
years
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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ
้ ทนของข้าพเจ้าเพือ
่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
ครงที
ั้ ่ 1/2560
ในว ันที่ 17 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 น.
No.1/2017
on 17 August 2017
at 9.00 a.m.
ั้
ณ ห้องประชุมชนลอย
โรงแรมจ ัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในว ัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
at the Meeting Room on Mezzanine Floor, Jasmine Grande Residence Hotel (Rama IV), No. 4338 Rama IV Road, Phrakhanong,
Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.
กิจการใดทีผ
่ ร
ู ้ ับมอบฉ ันทะได้กระทาไปในการประชุมนน
ั้ ให้ถอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาการเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves in all respects.
่ /Signed
ลงชือ
(
่ /Signed
ลงชือ
(

ผูม
้ อบฉ ันทะ/Grantor
)
ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remark
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ อบฉน
ั ทะจะต้องมอบฉน
ั ทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉน
ั ทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน
้ ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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 several proxies for splitting votes.
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(ปิ ดอากร
แสตมป์ 20
บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หน ังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
ั
(แบบทีก
่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ
่ ะมอบฉันทะทีล
่ ะเอียดชดเจนตายต
ัว)
(Proxy Form containing specific details)
เขียนที่
Written at
ว ันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ั
สญชาติ
Nationality
จ ังหว ัด
Province

อยูบ
่ า้ นเลขที่
Residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

้ รวม
(2) เป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท บางปะกง เทอร์มน
ิ อล จาก ัด (มหาชน) โดยถือหุน
้ จานวนทงสิ
ั้ น
being a shareholder of Bangpakong Terminal Public Company Limited, holding the total number of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
เสียง ด ังนี้
and having the right to vote equivalent to
votes as follows:
หุน
้ สาม ัญ
หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
ordinary share of
shares, and having the right to vote equivalent to
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ
หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
preference share of
shares, and having the right to vote equivalent to

ถนน
Road

ถนน
Road

ถนน
Road

(3) ขอมอบฉ ันทะให้
Hereby appoint:
(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
หรือ
or

(2)

หรือ
or

(3)

 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

หุน
้
shares,
เสียง
votes,
เสียง
votes.

-

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที่
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

ั ์ สุต ัณฑวิบล
นายวีระศกดิ
ู ย์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Mr. Virasak Satanthavibul Positions Chairman of the Audit Committee and
Independent Director
35/90 ลาดพร้าว 23 แขวงจ ันทรเกษม เขตจตุจ ักร กรุงเทพฯ
35/90 Ladprao 23, Chankrasem Sub-district, Chatuchak District, Bangkok

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

ั ์ พานิชกุล ตาแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
พลเอกจงศกดิ
อายุ
GEN. Jongsak Panichkul Positions Chairman of the Board and Independent Director
Age
50/459 เมืองทองธานี ซอยซี3 แขวงบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
50/459 Muanthongthaini Soi. C3, Baanmai Sub-district, Pakkred District, Nonthabuiri 11120

67
67

ปี
years

หรือ 
or

นายมานิต นิธป
ิ ระทีป
Mr. Manit Nitiprateep

61

ปี

61

years

ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
Independent Director and Member of
the Audit Committee
Age
5/2238 หมู่ 10 ถนนร ัตนาธิเบศร์ แขวงบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11000
5/2238 Moo 10, Rattanathibet Road, Bang Talad Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11000

หรือ 
or
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่
Residing at

นางอารีย ์ เติมว ัฒนาภ ักดี ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
Mrs. Aree Termwattanapakdee
Positions Member of the Audit Committee
173/1 ถนนสุขม
ุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตว ัฒนา กรุงเทพฯ
173/1 Sukhumvit 71 Road, Prakhanong Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok

54
54

ปี
years

หรือ 
or

อายุ

59

ปี

Age

59

years

ตาแหน่ง
Positions

อายุ
Age
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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ
้ ทนของข้าพเจ้าเพือ
่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
ครงที
ั้ ่ 1/2560
ในว ันที่ 17 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 น.
No.1/ 2017
on 17 August 2017
at 9.00 a.m.
ั้
ณ ห้องประชุมชนลอย
โรงแรมจ ัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในว ัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
at the Meeting Room on Mezzanine Floor, Jasmine Grande Residence Hotel (Rama IV), No. 4338 Rama IV Road, Phrakhanong,
Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉ ันทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครงนี
ั้ ้ ด ังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 2
Agenda No. 2

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560 เมือ
่ ว ันที่ 20 เมษายน 2560
To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year
2017 on 20 April 2017



วาระที่ 3

Agenda No. 3

่ ันสีรอ
พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษท
ั จากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึง่ หมืน
่ สีพ
้ ยห้าสิบ
สามล้านหกแสนแปดพ ันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึง่ หมืน
่ สีรอ
้ ยห้าสิบสามล้านหกแสน
แปดพ ันเก้าร้อยเจ็ ด บาท) โดยการต ัดหุน
้ สาม ัญทีย
่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายออก จานวน 4,000,000,000 หุน
้ (สี่
พ ันล้านหุน
้ ) มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ ้ ละ 1 บาท (หนึง่ บาท)
To consider and approve the Decrease of Registered Capital of the Company from
14,453,608,907 Baht (Fourteen billion four hundred fifty three million six hundred eight
thousand nine hundred and seven Baht) to 10,453,608,907 Baht (Ten billion four hundred fifty
three million six hundred eight thousand nine hundred and seven Baht) by eliminating
4,000,000,000 Unissued Capital Shares (Four billion shares) at 1 Baht (One Baht) Par Value.



วาระที่ 4
Agenda No. 4



Agenda No. 5

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการลดทุนจดทะเบียน
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of
Association to be consistent with the Capital Reduction


วาระที่ 5

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเพิม
่ ทุนจดทะเบียน จานวน 5 บาท(ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึง่ หมืน
่ สี
ร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนแปดพ ันเก้าร้อยเจ็ ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึง่ หมืน
่ สีรอ
้ ยห้าสิบสาม
ล้านหกแสนแปดพ ันเก้าร้อยสิบสองบาท)โดยการออกหุน
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนจานวน 5 หุน
้ (ห้าหุน
้ ) มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้
ละ 1 บาท (หนึง่ บาท)
To consider and approve the 5 Baht (five Baht) Capital Increase from 10,453,608,907 baht (Ten
billion four hundred fifty three million six hundred eight thousand nine hundred and seven Baht)
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to 10,453,608,912 Baht (Ten billion four hundred fifty three million six hundred eight thousand
nine hundred and twelve Baht) by issuing 5 Common Shares (five shares) at 1 Baht (one Baht)
Par Value



วาระที่ 6
Agenda No. 6

้ หุน
้ ท
ิ ธิของใบสาค ัญแสดงสิทธิทจ
พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน เพือ
่ รองร ับการใชส
ี่ ะซือ
้ สาม ัญ
เพิม
่ ทุนของบริษ ัท ครงที
ั้ ่ 3 (BTC-W3)
To consider and approve the Allotment of New Shares to accommodate the exercise of the
Warrants to purchase the Common Shares no.3 (BTC-W3)



วาระที่ 7
Agenda No. 7



Agenda No. 8



Agenda No. 9

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าหุน
้ ทีต
่ ราไว้โดยการรวมมูลค่าหุน
้ ของบริษ ัท จากเดิมมูลค่าหุน
้ ทีต
่ ราไว้หน
ุ้
ละ 1 บาท (หนึง่ บาท) เป็น มูลค่าหุน
้ ทีต
่ ราไว้หน
ุ ้ ละ 12 บาท (สิบสองบาท)
To consider and approve the Change of Par Value by combining the Company’s Share Value from
1 Baht (one Baht) Par Value to 12 Baht (twelve Baht) Par Value


วาระที่ 9

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการเพิม
่ ทุนจดทะเบียน
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of
Association to be consistent with the Capital Increase


วาระที่ 8

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษ ัท เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการเปลีย
่ นแปลงมูลค่าหุน
้
ทีต
่ ราไว้ของบริษ ัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of
Association to be consistent with the Change of Par Value of the Company



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 10
พิจารณาอนุม ัติการลดทุน และชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาด ับ เพือ
่ ให้เป็นตามพระราชบ ัญญ ัติบริษ ัทมหาชน
Agenda No. 10 To consider and approve the Capital Decrease and the Deficit Compensation, respectively, to
comply with the Public Company Act



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษ ัทจากเดิม 7,015,844,904บาท (เจ็ดพ ันสิบห้าล้าน
่ มืน
่ ันเก้าร้อยสีบ
่ าท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมืน
่ ัน
แปดแสนสีห
่ สีพ
่ สีพ
่ บ
ิ สีบ
่ าทห้าสิบหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าทีต
ห้าร้อยสีส
่ ราไว้ต ่อหุน
้ จากมูลค่าหุน
้ ละ 12 บาท (สิบสองบาท)
เป็น มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ ้ ละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
Agenda No. 11 To consider and approve the Paid-in Capital Reduction from 7,015,844,904 Baht (seven
thousand fifteen million eight hundred forty four thousand nine hundred and four Baht) to
397,564,544.56 Baht (three hundred ninety seven million five hundred sixty four thousand five
hundred and forty four Baht fifty six Satang) by reducing Par Value from 12 Baht (twelve Baht)
Par Value to 0.68 Baht (sixty eight Satang) Par Value



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 12

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษ ัท
Agenda No. 12 To approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be
consistent with the Decrease of Registered Capital



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 13
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 13 To consider other matters (if any)



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)
การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉน
ั ทะในวาระใดทีไ่ ม่เ ป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหน ังสือมอบฉน
ั ทะนี้ ให้ถอ
ื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนนไม่
ั้
ถก
ู ต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ
้ อ
ื หุน
้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid
and shall not be my/our voting as a shareholder.
ั
(6)
ในกรณีทข
ี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดเจนหรื
อ ใน
กรณีท ท
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือ จากทีร่ ะบุไว้ข า้ งต้น รวมถึงกรณีท ม
ี่ ก
ี ารแก้ไ ขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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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.
กิจการใดทีผ
่ ร
ู ้ ับมอบฉ ันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ
ี่ ร
ู ้ ับมอบฉ ันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ า้ พเจ้าระบุใน
หน ังสือมอบฉ ันทะให้ถอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

่ /Signed
ลงชือ
(
่ /Signed
ลงชือ
(

ผูม
้ อบฉ ันทะ/Grantor
)
ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ อบฉน
ั ทะจะต้องมอบฉน
ั ทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉน
ั ทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน
้ ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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 several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตงกรรมการสามารถเลื
ั้
อกตงกรรมการท
ั้
งชุ
ั้ ดหรือเลือกตงกรรมการเป
ั้
็ นรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be
appointed.
3. ในกรณีท ม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม
้ อบฉน
ั ทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหน ังสือมอบฉ ันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor
may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.
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ใบประจาต่อแบบหน ังสือมอบฉ ันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
การมอบฉ ันทะในฐานะเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท บางปะกง เทอร์มน
ิ อล จาก ัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Bangpakong Terminal Public Company Limited
ั้ ลอย โรง
ในการประชุ ม วิส าม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ คร งที
ั้ ่ 1/2560 ในว น
ั ที่ 17 สิง หาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ช น
แรมจ ัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่
จะพึงเลือ
่ นไปในว ัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017, on 17 August 2017 at 9.00 a.m. at
the Meeting Room on Mezzanine Floor at Jasmine Grande Residence Hotel (Rama IV), No. 4338 Rama IV Road, Phrakhanong,
Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.
…………………………………………………………………………………………………………
วาระที…
่ …………………………
เรือ
่ ง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
all respects.
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที…
่ …………………………
เรือ
่ ง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
all respects.
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที…
่ …………………………
เรือ
่ ง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
all respects.
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที…
่ …………………………
เรือ
่ ง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
all respects.
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที…
่ …………………………
เรือ
่ ง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
all respects.
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

in

in

in

in

in
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(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สานักงานตัง้ อยู่เลขที่

I/We

Residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กับ
as a Custodian for

ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทัง้ สิน้ รวม

หุ้น
shares,

being a shareholder of Bangpakong Terminal Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง ดังนี ้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

-

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

-

เสียง

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

ถนน
Road

หรือ
or

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(2)  นาย/นาง/นางสาว

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

หรือ
or

Mr./Ms./Miss

(3)  นาย/นาง/นางสาว

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

Mr./Ms./Miss

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

59

ปี

or

Mr. Virasak Satanthavibul

Positions

Chairman of the Audit Committee and Independent Director

Age

59

years

ที่อยู่เลขที่

35/90 ลาดพร้ าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ

Residing at

35/90 Ladprao 23, Chankrasem Sub-district, Chatuchak District, Bangkok

หรือ 

พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ

67

ปี

or

GEN. Jongsak Panichkul

Positions

Chairman of the Board and Independent Director

Age

67

years

ที่อยู่เลขที่

50/459 เมืองทองธานี ซอยซี3 แขวงบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Residing at

50/459 Muanthongthaini Soi. C3, Baanmai Sub-district, Pakkred District, Nonthabuiri 11120
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หรือ 

นายมานิต นิธิประทีป

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

61

ปี

or

Mr. Manit Nitiprateep

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

61

years

ที่อยู่เลขที่

5/2238 หมู่ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ แขวงบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11000

Residing at

5/2238 Moo 10, Rattanathibet Road, Bang Talad Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11000

หรือ 

นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

54

ปี

or

Mrs. Aree Termwattanapakdee Positions

Member of the Audit Committee

Age

54

years

ที่อยู่เลขที่

173/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ

Residing at

173/1 Sukhumvit 71 Road, Prakhanong Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok

ตาแหน่ ง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่
1/2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/ 2017 on 17 August 2017
at 9.00 a.m.

ณ ห้ องประชุมชัน้ ลอย โรงแรมจัสมินแกรนด์ เรสซิเด้ นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ นื ด้ วย
at the Meeting Room on Mezzanine Floor, Jasmine Grande Residence Hotel (Rama IV), No. 4338 Rama IV Road, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110,
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
To grant the partial shares as follows:

 หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

ordinary share

เสียง

shares, and having the right to vote equivalent to

 หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

preference share

votes,

-

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง
votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงั ้ หมด

เสียง

Total amount of voting rights

votes.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั ง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

Agenda No. 2

To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on 20 April 2017

 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 3

Agenda No. 3

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสีร้อยห้ าสิบสามล้ านหกแสน
แปดพันเก้ าร้ อยเจ็ดบาท) เป็ น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสีร้อยห้ าสิบสามล้ านหกแสนแปดพันเก้ าร้ อยเจ็ดบาท) โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายออก จานวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้ านหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท (หนึ่ง
บาท)
To consider and approve the Decrease of Registered Capital of the Company from 14,453,608,907 Baht (Fourteen billion
four hundred fifty three million six hundred eight thousand nine hundred and seven Baht) to 10,453,608,907 Baht (Ten
billion four hundred fifty three million six hundred eight thousand nine hundred and seven Baht) by eliminating 4,000,000,000
Unissued Capital Shares (Four billion shares) at 1 Baht (One Baht) Par Value
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 4
Agenda No. 4

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
To approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be consistent with the Capital
Reduction
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 5

Agenda No. 5

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 5 บาท(ห้ าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสีร้อยห้ าสิบสาม
ล้ านหกแสนแปดพันเก้ าร้ อยเจ็ดบาท) เป็ น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสีร้อยห้ าสิบสามล้ านหกแสนแปดพันเก้ าร้ อยสิบ
สองบาท)โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5 หุ้น (ห้ าหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
To consider and approve the 5 Baht (five Baht) Capital Increase from 10,453,608,907 baht (Ten billion four hundred fifty
three million six hundred eight thousand nine hundred and seven Baht) to 10,453,608,912 Baht (Ten billion four hundred
fifty three million six hundred eight thousand nine hundred and twelve Baht) by issuing 5 Common Shares (five shares) at
1 Baht (one Baht) Par Value

(ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 6
Agenda No. 6

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ครัง้ ที่ 3 (BTC-W3)
To consider and approve the Allotment of New Shares to accommodate the exercise of the Warrants to purchase the
Common Shares no.3 (BTC-W3)
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 7
Agenda No. 7

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be consistent with
the Capital Increase
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย…………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 8

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่ าหุ้นของบริ ษัท จากเดิมมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
(หนึ่งบาท) เป็ น มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 12 บาท (สิบสองบาท)
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Enclosure No.6

To consider and approve the Change of Par Value by combining the Company’s Share Value from 1 Baht (one Baht) Par
Value to 12 Baht (twelve Baht) Par Value
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 9
Agenda No. 9

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของ
บริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be consistent with
the Change of Par Value of the Company
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 10
Agenda No. 10

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการลดทุน และชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาดับ เพื่อให้ เป็ นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
To approve the Capital Decrease and the Deficit Compensation, respectively, to comply with the Public Company Act
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 11

Agenda No. 11

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของบริ ษัทจากเดิม 7,015,844,904บาท (เจ็ดพันสิบห้ าล้ านแปดแสนสี่
หมื่นสี่พันเก้ าร้ อยสี่บาท) เป็ น 397,564,544.56 บาท (สามร้ อยเก้ าสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นสี่พันห้ าร้ อยสี่สิบสี่บาทห้ าสิบ
หกสตางค์ ) โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้นจากมูลค่ าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็ น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.68 บาท (หก
สิบแปดสตางค์ )
To consider and approve the Paid-in Capital Reduction from 7,015,844,904 Baht (seven thousand fifteen million eight
hundred forty four thousand nine hundred and four Baht) to 397,564,544.56 Baht (three hundred ninety seven million five
hundred sixty four thousand five hundred and forty four Baht fifty six Satang) by reducing Par Value from 12 Baht (twelve
Baht) Par Value to 0.68 Baht (sixty eight Satang) Par Value
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

วาระที่ 12
Agenda No. 12

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be consistent with
the Decrease of Registered Capital
 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes
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วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 12

To consider other matters (if any)

Enclosure No.6

 (ก) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนั งสือมอบฉั นทะนี ้ ให้ ถือว่ าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ ถูกต้ องและไม่ ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of
a shareholder.

(6)
ในกรณี ท่ ีข้าพเจ้ าไม่ ไ ด้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไ ว้ ไม่ ชัดเจนหรื อในกรณีท่ ีท่ ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่ มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการ
ใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 กระทาไปในการประชุ ม เว้ นแต่ กรณีท่ ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่ าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่ าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 several
proxies for splitting votes.
4. ในกรณีท่ มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the
Proxy Form C. as attached.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Bangpakong Terminal Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2017 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ ลอย โรงแรมจัสมินแกรนด์ เรส
ซิเด้ นท์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/ 2017, on 17 August 2017 at 9.00 a.m. at the Meeting Room on
Mezzanine Floor at Jasmine Grande Residence Hotel (Rama IV), No. 4338 Rama IV Road, Phrakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at
any date, time and place thereof.

…………………………………………………………………………………………………………
วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย……………………เสียง  ไม่ เห็นด้ วย……………….…เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes
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