(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

(Stamp Duty as closed at Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding the total amount of
shares with the voting rights or
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
ordinary share
shares with the voting rights or
หุนบุริมสิทธิ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

preferred share

(3)

เดือน
Month

เสียง ดังนี้
เสียง
votes
เสียง

votes as follows:

shares with the voting rights or

votes

ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

1. ชื่อ ____________________________________

อายุ
age

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

2. ชื่อ ____________________________________
อายุ
Name
age
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

3. ชื่อ ____________________________________

ป อยูบานเลขที่
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย
Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน
ครั้งที่ 1/ 2551 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2008 to be held on October 30,2008, at
14.30 hours, at Jamjuree Ballroom, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or any
adjournment thereof to any other date, time and place.

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
Agenda No. 1
Considering adoption of the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders for the year 2008.
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง

Approve

วาระที่ 2
Agenda No. 2
 เห็นดวย

Approve

วาระที่ 3
Agenda No. 3
 เห็นดวย

Disapprove

Abstain

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทในหมวดที่ 2 ขอที่ 8
To consider for the approval of the amendment of Clause 8 in Chapter 2 of Articles of Association
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Other Business (if any)
 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote
of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my
behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(

)

(

)

(
(

)
)

ผูมอบฉันทะ/Shareholder
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of
shares to several proxies to vote separately
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular
Continued Proxy Form B as enclosed.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
For the Ordinary Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2008 on October 30,2008, at 14.30 hours, at Jamjuree Ballroom,

M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or any adjournment thereof.

วาระที่

Agenda

เรื่อง

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

Agenda

Agenda
 เห็นดวย
Approve

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

 ไมเห็นดวย
Disapprove

เรื่อง

Re :
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