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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้                                    
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

Proxy Form C. (Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand) 
  

 

เขยีนที ่  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้  
I/We 
ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่ ถนน ต าบล / แขวง  
Office located at No. Road Tambon/District 
อ าเภอ / เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphoe/District Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
As the custodian for  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ 
being a shareholder of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited and holding a total ofshares 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  ดงันี้ 
having the right to vote equal to votes, as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
preferred share shares, and having the right to vote equal to votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
hereby appoint either 
(1)  อาย ุ   ปี 
 Age years 

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล / แขวง  
residing at No. Road Tambon/Subdistrict 
อ าเภอ / เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรอื 
Amphoe/District Province Postal Code or 

 
(2)  อาย ุ  ปี 
 Age years 

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล / แขวง  
residing at No. Road Tambon/Subdistrict 
อ าเภอ / เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรอื 
Amphoe/District Province Postal Code or 
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(3)  อาย ุ ปี 
 Age years 

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล / แขวง  
residing at No. Road Tambon/Subdistrict 
อ าเภอ / เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphoe/District Province Postal Code  

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น 2564 โดยเป็นการจดัประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564          
เวลา 14.00  น.  ณ  หอ้งออดทิอเรยีม  ชัน้ G อาคาร A  บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา 2) เลขที ่
189 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ  สถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Ordinary General Meeting 
of Shareholders for the year 2021, via electronic means (E-AGM), is scheduled to be held on Wednesday,    
April 28, 2021 at 14.00 hrs. at Auditorium Room, G Floor, A Building Bangkok Expressway and Metro Public 
Company Limited (Branch office No.2) No. 189 Rama IX Road, Huai Khwang district, Huai Khwang subdistrict, 
Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดงันี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in the meeting as follows: 
❑ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote. 
❑ มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

To grant to the proxy a part of: 
❑ หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 

ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes 
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 

preferred share shares, and having the right to vote equal to votes 
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสยีง 
Total number of right to vote votes 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดงันี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2020 Annual Ordinary General Meeting of 

Shareholders 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
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วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

Item 2    To acknowledge the Company’s operational results for 2020 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of income 

for the year ended December 31, 2020 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล 
Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระ 
Item 5 To consider and nominate candidates to be elected as directors to replace those due to 

retire by rotation  
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

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

❑  Approve the appointment of all directors 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

 
❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล       Approve the appointment of certain directors as follows: 
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1. ดร.อรรณพ ตนัละมยั               Dr. Annop Tanlamai 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
2. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ                 Mr. Panit Dunnvatanachit 

 เหน็ดว้ย เสยีง 
Approve votes 

 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 
Disapprove votes 

 งดออกเสยีง เสยีง 
Abstain votes 

3. นางณฐมณ  บุนนาค          Mrs. Natamon Bunnak 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
4. นางวลัลภา  อสัสกุล              Mrs. Vallapa Assakul 

 เหน็ดว้ย เสยีง 
Approve votes 

 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 
Disapprove votes 

 งดออกเสยีง เสยีง 
Abstain votes 

5. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์           M.L. Prasobchai Kasemsant 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Item 6 To consider the determination of remuneration for directors  

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
Item 7 To consider the appointment of auditor and determination of remuneration  

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
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วาระท่ี 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามข้อห้ามการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ   
โดยคนต่างด้าว 

Item 8 To consider reviewing the prescription of prohibitions on acts constituting foreign dominance  
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Item 9 Other matters (if any) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้      
The proxy’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy 
Form, shall be deemed invalid and shall not be treated as the shareholder’s vote.      
                      

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 
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กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจ้าระบุในหนังสอื
มอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention 
as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชื่อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (                                                    ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                    ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                    ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (                                                    ) 

หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign 
investors and appoint a custodian in Thailand. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื  
(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes: 
(1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf; 
(2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to 

operate the business of custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รบัมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน       
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached 
Supplement to Proxy Form C. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by the shareholder of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                  
ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ G อาคาร A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า     
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา2) เลขที่ 189  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอื      
ทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย       

At the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2021, via electronic means (E-AGM),    
is scheduled to be held on Wednesday, April 28, 2021 at 14.00 hrs. at Auditorium Room, G Floor,               
A Building Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (Branch office No.2) No. 189 Rama IX Road,   
Huai Khwang district, Huai Khwang subdistrict, Bangkok 10310. or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

วาระที ่   เรื่อง   
Item   Re :   

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 

วาระที ่   เรื่อง   
Item   Re :   

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 

วาระที ่   เรื่อง   
Item   Re :   

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย เสยีง 

Approve votes 
 ไม่เหน็ดว้ย เสยีง 

Disapprove votes 
 งดออกเสยีง เสยีง 

Abstain votes 
 


