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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 
 
 
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 ากดั (มหาชน) 
 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  



 

 

 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. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
Agenda 2 To consider and approve the report on the results of the Company’s business operation for the fiscal year 

ended March 31, 2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

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

. 



 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

Agenda 3 To consider and approve the Company and its subsidiaries’ report and consolidated financial statements 
for the fiscal year ended March 31, 2022 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended March 31, 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 5 To determine the directors’ remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Elect the entire group of nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

  เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Elect each nominated director individually 

1. ช่ือกรรมการ             นายคีร ีกาญจนพาสน ์      
Director’s name        Mr. Keeree Kanjanapas      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 



 

 

2. ช่ือกรรมการ                 นายสรุพงษ์ เลาหะอญัญา      
Director’s name        Mr. Surapong Laoha-Unya      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

3. ช่ือกรรมการ                 นายคง ชิ เคือง       
Director’s name        Mr. Kong Chi Keung      
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

4. ช่ือกรรมการ           ศาตราจารยพ์ิเศษ เจรญิ วรรธนะสนิ     
Director’s name       Professor Charoen Wattanasin     
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year 

ending March 31, 2023 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป  
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BTS Group ESOP 2022 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to the directors, executives and employees of 
the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2022 Scheme 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
Agenda 9 To consider and approve a potential plan for the increase of the Company’s registered capital under a general 

mandate 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 



 

 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจ านวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by Baht 2,679,721,768.00 from 
the existing registered capital of Baht 73,873,395,724.00 to Baht 71,193,673,956.00 by cancelling 
669,930,442 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 4 per share 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 11 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the reduction of the Company’s registered capital 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจ านวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

Agenda 12 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by Baht 2,844,000,000.00 from 
the existing registered capital of Baht 71,193,673,956.00 to Baht 74,037,673,956.00 by issuing 711,000,000 
new ordinary shares with a par value of Baht 4 per share 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 13 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 



 

 

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BTS Group 
ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

Agenda 14 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to accommodate (a) the exercise 
of the warrants to the directors, executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS 
Group ESOP 2022; and (b) the offering to specific investors (private placement) pursuant to the potential plan 
for the increase of the Company’s registered capital under a general mandate  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove  Abstain  

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
Agenda 15 To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  
Agenda 16 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
 ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ช ัดเจนหรือในกรณีที่ 
 ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
 เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including 
in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 



 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, 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 
   (...…………………...………………..…….) 

 

 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 
can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment 
to this Proxy Form B. 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์(BCC Hall) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั
พลาซา ลาดพรา้ว ชัน้ 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The appointment of proxy by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited for 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. 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 


