แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C. (Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล / แขวง
Office located at No.
Road
Tambon/District
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian for
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
being a shareholder of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited and holding a total ofshares
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
having the right to vote equal to
votes, as follows:
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preferred share
shares, and having the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint either
(1)
อยู่บา้ นเลขที่
residing at No.
อาเภอ / เขต
Amphoe/District

ปี
years

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล / แขวง
Tambon/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี
years

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล / แขวง
Tambon/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2)
อยู่บา้ นเลขที่
residing at No.
อาเภอ / เขต
Amphoe/District

หรือ
or

หรือ
or
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(3)
อยู่บา้ นเลขที่
residing at No.
อาเภอ / เขต
Amphoe/District

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตาบล / แขวง
Tambon/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี
years

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชัน้ 2
โรงแรม สวิ สโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิ เษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
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.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in the meeting as follows:
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote.
❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant to the proxy a part of:
❑ หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares, and having the right to vote equal to
❑ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares, and having the right to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
Total number of right to vote

เสียง
votes
เสียง
votes
เสียง
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the 2018 Annual Ordinary General Meeting of
Shareholders
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes

 งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 2

พิ จ ารณาการยุติ ข ้อ พิ พ าทกับ การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ ไ ข
สัญ ญาโครงการระบบทางด่ว นขัน้ ที่ 2 สัญ ญาเพื ่อ การต่ อ ขยายโครงการระบบทางด่ว น
ขัน้ ที่ 2 (ส่ วนดี ) และ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิ น-ปากเกร็ด

Agenda 2 To consider and approve the Settlement of the Disputes with the Expressway Authority of
Thailand by means of Review and Amendment of the Second Stage Expressway
Agreement, the Agreement for the Extension of the Second Stage Expressway System
(Sector D), and the Bang Pa-in - Pak Kret Expressway Agreement
❑
❑
 เห็นด้วย
Approve

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
เสียง
 งดออกเสียง
เสียง
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3 เรื่องอื่ นๆ (ถ้ามี )
Agenda 3 Other matters (if any)
❑

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes

 งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ู้ถอื หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.
5. ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รบั มอบฉัน ทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by the shareholder of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด
บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรม สวิ สโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิ เษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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 10320or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Item
❑

เรื่อง
Re :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
วาระที่
Item
❑

 งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

เรื่อง
Re :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
วาระที่
Item
❑

 งดออกเสียง
Abstain

เสียง
votes

เรื่อง
Re :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes

 งดออกเสียง
Abstain
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เสียง
votes

