
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                         เขียนที่      

hareholders’ Registration No. Written at S
 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.  
                                Date   Month   Year 

 
 
 
 
 

 
(1)   ขาพเจา  
            I/We                                                                                                                                                       สัญชาติ      

ขที่              อยูบานเล               nationality 
           Address                   

 
 
 
   
 

เปนผูถือหุนของ บริษัท ุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)   ท
being a shareholder of Thanachat Capital Public Company Limited (“The Company”) 

(2) 
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total o        share with the voting rights or                   votes as follows:

 
 amount f s                          

หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary shar         share with the voting rights or                    votes 

 
e  s                      

หุนบุริมสิทธ ิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preferred share                            shares  with the voting rights or                                         votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให  
Hereby appoint  
 

1.  นายสมมาตร  พูนภักดี   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ป อยูบานเลขที่  7/25 ซอยสุขาประชาสรร 3           
Name Mr.Sommart  Poonpakdee  Independent Directors and Chairman of the Audit Committee age 77 years, residing at 7/25    
Soi Sukrapachasan 3  
ถนน        ติวานนท      ตําบล/แขวง          บางพูด          อําเภอ/เขต       ปากเกร็ด 
Road       Tivanon       Tambol/Khwaeng  Bangpood  Amphur/Khet    Parket 
จังหวัด     นนทบุรี        รหัสไปรษณีย     11120       หรือ 
Province  Nontaburi     Postal Code   11120         or 
 

2.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ อายุ  57 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1  
Name Mr.Suphadej   Poonpipat  Chairman of Executive Committee and President  age 57 years, residing at 45/2 Soi Sailom 1  
ถนน       พหลโยธิน           ตําบล/แขวง          สามเสนใน         อําเภอ/เขต        พญาไท  
Road      Phaphonyothin    Tambol/Khwaeng  Samsaennai      Amphur/Khet     Phayathai 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย       10400       หรือ 
Province        Bangkok              Postal Code       10400        or 
 

3.  ชื่อ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่               
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Postal Code   or 

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา  เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา  ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอง บอลรูม 2-3 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ซอยกัปตันบุช        
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on April 
30,2007, at 10.00 hours, at Ball Room 2-3 , Royal Orchid Sheraton Hotel, Soi 30 (Captain Bush Lane), Charoen krung Road, Si Phaya, 
Bangrak, Bangkok or any adjournment thereof. 
 

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

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

      (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 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  
Agenda No. 1 Considering adoption of the Minutes of the Annual  Meeting of Shareholders for the 

year 2006 . 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve    Disapprove          Abstain                    

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 

Agenda No. 2 Considering Acknowledgement of the report on the 2006 operational results of TCAP. 
 
  เสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติ 

For acknowledgement without approval 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ฉบับส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชแีละผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
Agenda No. 3 Considering and approval of the audited balance sheets and the profit and loss statements ending on December 31, 

2006 as audited by the certified auditors and considered by the Audit Committee. 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve    Disapprove    Abstain                    

วาระท่ี 4 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และพิจารณาจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

Agenda No. 4 Considering allotment of the profit and dividend payment for the operational results for the year 2006  
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove       Abstain                    

วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบรายงานการจายคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2549 

Agenda No. 5 Considering acknowledgement of the payment of the remuneration for the Board of Directors  for the year 2006 
 
   เสนอเพ่ือทราบไมมีการลงมติ 

For acknowledgement without approval                                             

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

Agenda No. 6 Consideration of the appointment of directors to fulfil the vacancy of the directors retiring by rotation 
  

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
 To elect directors as a whole 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
           Approve    Disapprove         Abstain  
                   

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

(1)  นายบันเทิง  ตันติวิท  
      Mr.Banterng  Tantivit 

               เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                          Approve    Disapprove         Abstain                    
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(2)  นายพิมล  รฐัปตย 
      Mr.Phimol  Rattapat 

 
               เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                         Approve           Disapprove         Abstain  

(3)  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  
      Mr.Somkiat  Sukdheva 

 
               เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
  
 

                       Approve           Disapprove         Abstain                    

(4)  นางสุชาดา  ภวนานันท  
      Mrs.Suchada  Pavananunt 

 
               เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                         Approve          Disapprove         Abstain           

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 และพิจารณาทบทวนอตัราคาตอบ 
แทนกรรมการ ประจําป 2550  

Agenda No. 7 Considering allotment of performance allowances for the Board 2006 and revising the Board’s Remuneration 2007  

วาระที่ 7.1 พิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จแกกรรมการ   
Agenda No. 7.1 Considering allotment for performance allowances for the Board 2006 

 
   เห็นดวย                 ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

                                         Approve                           Disapprove         Abstain 

วาระที่ 7.2 พิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 
Agenda No. 7.2 Considering for revising the Board’s Remuneration 2007 

 
                           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                                         Approve                           Disapprove          Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550 
A
 

genda No. 8 Considering appointing auditors and determination of the audition fee for the year 2007 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove         Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 8 แหง ใหแกธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
A
 

genda No. 9 Considering disposition of the investment of TCAP’s 8 subsidiaries to TBANK 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve            Disapprove         Abstain  

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda No. 10 Other Business (If any). 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
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  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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 
ote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. v

 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(         ) 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(         ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 

individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ 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 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachat Capital Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองบอลรูม 2-3 โรงแรม รอยัล ออรคิด 

เชอราตัน ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on April 30, 2007 at 10.00 hours, at Ball room 2-3, 

Royal Orchid Sheraton Hotel, Soi 30 (Captain Bush Lane), Chareon krung Road, Si Phaya, BangRak, Bangkok, or at any 
adjournment thereof. 

       

 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve            Disapprove        Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

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