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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A. 

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

(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   
I/We nationality   
อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล / แขวง  
Address Road Tambon/District 
อ าเภอ / เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphoe/District Province Postal Code 

  
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ 

being a shareholder of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited and holding the total 
amount of                                 shares 
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 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
hereby appoint either 
(1)  อายุ  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)  อายุ 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 

(3)  อายุ ปี 
 Age years 

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

 

 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน  
การประชุม ว ิสาม ัญผู ้ถ ือหุ ้นครัง้ที ่ 1/2562 ในวันจันทร์ท่ี  18 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้อง            
เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดา เลขที่  204 ถนนรชัดาภิเษก 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2019 be held on Monday, March 18, 2019 at 14.00 hrs.  at 2nd floor,          
Le Concorde Ballroom, Swissôtel Bangkok Ratchada, 204 Rachadapisek Road, Huai Kwang, 
Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting 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 
 (                                                    ) 

 

หมายเหต ุ/ Remark 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ 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. 
 


