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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month B.E. 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาต ิ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
residing at               Road                                                                   Sub-district  
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
District                                                                Province                                                              Postal Code 
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้................................................... 
Contact Telephone Number 
 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) โดยถือหน่วยลงทุน                                             
      Being a unitholder of BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (BTSGIF) holding                                                                           

จ านวนทั้งส้ินรวม          หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
the total amount of                                                                 units and having the right to vote equal to                   votes.  

  

(3)   ขอมอบฉนัทะให้  
  Hereby appoint     

           อาย ุ      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                             
    Age   years,   Residing at No. 

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

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                  
 
หรือ 
or 

     ผูจ้ดัการกองทุน  
the fund manager, namely  

   นางสาวศิริเพญ็ หวงัด ารงเวศ    อาย ุ 52      ปี       อยูบ่า้นเลขท่ี     175 อาคารสาธรซิตี้ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26        
Miss Siriphen Wangdumrongves    Age           52            years,     Residing at No. 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor 
ถนน            สาทรใต ้     ต าบล/แขวง                 ทุ่งมหาเมฆ                       อ าเภอ/เขต            สาทร   
Road    South Sathorn     Sub-district          Thungmahamek              District            Sathorn  
จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์  10120                           
Province                  Bangkok                             Postal Code     10120  

   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders of BTS Rail Mass Transit Growth 
Infrastructure Fund (BTSGIF) via electronic media (E-AGM) on 27 July 2022 at 2.00 pm or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

✃
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(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

(1)   วาระท่ี 1  รับทราบการจัดการกองทุนในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทนุในอนาคต 
      Agenda No. 1  To acknowledge the Fund’s significant management and the Fund’s management guideline in the future 

(2) วาระท่ี 2    รับทราบงบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564/65 
Agenda No. 2  To acknowledge the financial statements and the operating performance of the Fund for the year 2021/22 

(3) วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุนประจ าปี 2564/65 
Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividend and capital return for the year 2021/22 

(4) วาระท่ี 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2565/66 
Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of auditor and the remuneration for the year 2022/23 

(5) วาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda No. 5 Other matters (if any)     

      (ก)     ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve                  Disapprove     Abstain 
 

 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 
 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             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. 

 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
หมายเหต ุ
1.   ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units 
to several proxies for splitting votes. 

2.   กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix stamp duty of Baht 20. 
3.   กรุณาแนบเอกสารประกอบตามรายการในส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุมน้ี 
 Please attach supporting documents as per the list in Attachment 2 of this Invitation Letter. 


