แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

(3)

.
เดือน
Month

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

พ.ศ.
Year

,

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and are entitled to vote equal to
 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preferred share
shares and are entitled to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีขอ้ มูลแสดงในหนังสื อบอก
กล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of Notice of the 2017 AGM.)
 1. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

 3. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (years) อยูบ่ า้ นเลขที่ (residing at)
,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30
แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2017 at
14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ด มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 2
รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559
Agenda No. 2
To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2016
เสนอเพือ่ ทราบไม่ มีการลงมติ
For acknowledgement without approval
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2016

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และจ่ ายเงินปันผล
Agenda No. 4
To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2016 and the dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 5
รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุ ดย่ อย พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2560
Agenda No. 5
To acknowledge a report on the remunerations of the Company’s Members of the Board of Directors and the members of subcommittees, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results, and to approve the
level of remuneration of Directors and menbers sub-committees in 2017
วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมัติเงินบาเหน็จกรรมการบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
หน้ าที่ 51

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ 5.2
Agenda No. 5.2

ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560
To approve the level of remuneration of Directors and members sub-committees in 2017

 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 6
To consider the election of directors replacing those retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each Director individually

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.1 นายศุภเดช พูนพิพฒั น์
Mr. Suphadej Poonpipat
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.2 นางศิริเพ็ญ สี ตสุวรรณ
Mrs. Siripen Sitasuwan
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย
Mr. Tiraphot Vajrabhaya
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2017

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

..........................................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other business (if any)

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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 mine/ours as Shareholder(s).
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We 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 the matter and vote on my/our behalf as the
Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)
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ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Notes:
1.

ผูถ้ ื อหุ ้ นที่มอบฉั นทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจ านวนหุ ้ นให้ ผูร้ ั บมอบฉั นทะหลายคนเพื่ อแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้
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.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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.

4.

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี )
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case).
ก)
a)

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
For individual shareholders
เอกสารแสดงตนที่หน่ วยงานราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม พร้ อมสาเนาเอกสารแสดงตนซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ั บมอบฉันทะ
(กรณีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
Identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the participant. Also, a photocopy of such identification document certified a true copy by
the shareholder and proxy holder (in case the participant is a proxy holder).

ข)
b)

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
For shareholder who is the juristic person
สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสาเนาถู กต้อง โดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคและมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นพร้อมสาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่ วยงานราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที่ลงนามในสาเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว รวมถึงเอกสารแสดงตนของผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม
A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person shareholder which is certified a true copy by the juristic person’s representative and states that the
juristic person’s representative signed on the proxy form is authorized by the juristic person shareholder; a photocopy of the identification document issued by state agency
bearing photograph of the juristic person’s representative who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy; and the identification
document of the proxy holder issued by the state agency bearing the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting which is certified a true copy,
must be presented at the meeting.
(โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติมในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2560)
(Please see the additional information in the Notice of 2017 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration
and Evidence for Attending and Voting.)
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรู ม ชั้น 2
รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on 5 April 2017 at 14:00 hours, at Royal Orchid
Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or on such
other date, such other time and place as may be adjourned or changed.
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re :
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่
Agenda

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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