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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 
 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ______________________________ เขียนที ่  
Shareholder registration number Written at  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ   
 I/We Nationality  

อยูเ่ลขที ่ ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Sub-district   

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 Being a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงันี ้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุน้บรุมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 1. ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขที ่  
Name Age years residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Sub-district District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขที ่  
Name Age years residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Sub-district District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 
 
 

กรณีเลือกขอ้ 1. ใหท้  าเครือ่งหมาย  
และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะ 
If choosing No. 1 please mark  
and provide details of the proxies. 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of Baht 20  
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 2. กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 นายสจิุนต ์หวั่งหล ีหรือ 

Mr. Suchin Wanglee or 
 ศาสตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ หรือ 

Professor Charoen Wattanasin or 
 ดร. การุญ จนัทรางศ ุหรือ 

Dr. Karoon Chandrangsu or 

 นางพิจิตรา มหาพล หรือ 
Mrs. Pichitra Mahaphon or 

 นายไพศาล ธรสารสมบตัิ  
Mr. Paisal Tarasansombat 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอิสระคน
อื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 7 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable 
to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as 
the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in  
Enclosure 7 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.)  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on Monday July 25, 2022 at 1.30 p.m., at Bangkok Convention Centre (BCC Hall), 5th Floor, Central Plaza 
Ladprao, No. 1697 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

หมำยเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes 
to different proxies to vote separately.  

กรณีเลือกขอ้ 2. ใหท้  าเครือ่งหมาย  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the independent 
directors. 

. 


