หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder’s Registration No.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)
เขียนที่
Written at

.

วันที่
Date

เดือน
Month

(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

(2)

เปนผูถือหุนของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding the total amount of
shares and are entitled to vote equal to
 หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

,

สัญชาติ
Nationality

ordinary share

 หุนบุริมสิทธิ
Preferred share

(3)

พ.ศ.
Year

shares

หุน

shares

and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:
เสียง
votes

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯได โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Company’s director to be the proxy, details as in Attachment 3)
อายุ (age)

1. ชื่อ (Name)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

2. ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
หรือ (or)

อายุ (age)

3. ชื่อ (Name)

ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)
,

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2552 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2009 on 5 November
2009, at 15:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2nd floor, Royal Orchid Sheraton Hotel, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok 10500
or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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:

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

For convenience in the registration, please bring your proxy from with printed barcode, and present at the meeting.
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วาระที่ 1
Agenda No. 1
 เห็นดวย

Approve

วาระที่ 2
Agenda No. 2
 เห็นดวย

Approve

วาระที่ 3
Agenda No. 3
 เห็นดวย
Approve

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
To consider and adopt of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009.
 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
To consider and approve the entering into the bidding process of Thanachart Bank Public Company Limited, a
subsidiary, to buy shares of Siam City Bank Public Company Limited from Financial Institutions Development
Fund.
 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Other Business (If any).
 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy Form 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 the matter and vote 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 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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 แบบ ข
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุน ของบริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

For the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2009 on 5 November 2009, at 15:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2nd floor, Royal Orchid
Sheraton Hotel, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok 10500 or otherwise at and adjourned meeting on another date, time and place..

เรื่อง

วาระที่

Agenda

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

เลือกตั้งกรรมการ

Election of Directors

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นดวย
Approve
ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นดวย
Approve
ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นดวย
Approve
ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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