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               แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                                       Proxy Form B                         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht)   
 

เลขทะเบียนผูถือหุน       เขียนที ่                                                                           .  
Shareholder’s Registration No.      Written at 
  
        วันที่         เดือน               พ.ศ.                           ,     
        Date        Month              Year 
 
 
(1)         ขาพเจา  
              I/We        สัญชาติ 
              อยูบานเลขท่ี        Nationality 
              Address          
 
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

 หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) ของบริษัทฯ ได  
โดยมีขอมูลแสดงในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Chief Executive Officer (Executive Director) of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2015 AGM.) 

1.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

2.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

3.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                              ,  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 2 April 2015 at  
14:00 hours, Athenee Crystal Hall, 3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or on 
such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด  มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting. 
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(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2557  
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบป 2557 
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2014 
 
เสนอเพื่อทราบไมมีการลงมต ิ
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
Agenda No. 3 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2014 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย            ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 และจายเงินปนผล 
Agenda No. 4 To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2014 and the dividend payment 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 5 รับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย พิจารณาอนุมัตเิงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนนิงาน
ประจําป 2557 และขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 

Agenda No. 5 To acknowledge a report on the remunerations of the Company’s Members of the Board of Directors and the members of sub-
committees, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2014 operating results, and to approve the 
level of remuneration of the Board of Directors in 2015  

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําป 2557  
Agenda No. 5.1 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2014 operating results 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย            ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
          Approve                     Disapprove                                     Abstain 
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วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558  
Agenda No. 5.2 To approve the level of remuneration of the Board of Directors in 2015 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 To elect each Director individually 

6.1 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  
 Ms. Suvarnapha  Suvarnaprathip 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ  
 Mr. Somjate  Moosirilert 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายทวีศักดิ์  ศักด์ิศิริลาภ  
 Mr. Taweesak  Saksirilarp 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 
Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2015 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี) 
Agenda No. 8 Other business (if any) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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) ในกรณีที่ขาพเจา ไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

  กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ   ใหถือเสมือน

วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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                                 ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงชื่อ/Signed                 ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก 

การลงคะแนนเสียงได 
 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน 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. 
4.  ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดงัตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case). 
ก)     ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
a) For individual shareholders  
 เอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกให  ซ่ึงปรากฏรูปถายของผู เขารวมประชุม  พรอมสําเนาเอกสารแสดงตนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุน และ 

ผูรับมอบฉันทะ  (กรณีผูเขารวมประชุมเปนผูรับมอบฉันทะ) 
 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 or proxy holder (in case the participant is a proxy holder).  
ข) ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
b) For shareholder who is the juristic person 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการพรอมสําเนาเอกสารแสดงตนของผูมีอํานาจกระทําการท่ีลงนามใน

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว รวมถึงเอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกให ซ่ึงปรากฏรูปถายของ
ผูรับมอบอํานาจใหเขารวมประชุม 

 A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person, which is certified a true copy by the juristic person’s representative. Also, a photocopy of the 
identification document of the juristic person’s representative and the proxy who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy. As 
well, the identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting, must be presented at 
the meeting. 

 (โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

2558) 
 (Please see the additional information in the Notice of 2015 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration 

and Evidence for Attending and Voting.) 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ช้ัน 3 
โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน 
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015 on 2 April 2015 at 14:00 hours, Athenee Crystal Hall, 
3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or on such other 
date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที่     เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
 


