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

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
  

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น       เขียนท่ี                                                                            .  
Shareholder’s Registration No.      Written at 
  
        วนัท่ี         เดือน               พ.ศ.                           ,     
        Date        Month              Year 
 
 
(1)         ขา้พเจา้  
              I/We         
              อยูบ่า้นเลขท่ี         สญัชาติ     
              Address          Nationality    
    
 
 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or  Executive Director of  the Company of whose details are in of  Notice of  the 2020 AGM.) 

 1.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 2.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                    หรือ (or)  

 3.  ช่ือ (Name)                                                                                               อาย ุ(age)           ปี (years) อยูบ่า้นเลขท่ี (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                                  ,  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2020 at  
10:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 
10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

 

 
  
 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด  มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

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

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
Item 1 To approve the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 
 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
                   
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2019 
 
เสนอเพือ่ทราบไม่มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December  

2019 

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

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และจ่ายเงนิปันผล 
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2019 performance and the dividend payment 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2020 as well as the performance allowance 
for the Board of Directors for 2019 performance 

วาระที่ 5.1 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2020 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5.2 พจิารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการบริษทัฯ จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2019 performance 

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

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

  เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
............................................................................................................................. .............................................................................................................  

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation  

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

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

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect Directors as a whole 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove        Abstain  

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์  
 Mr. Suphadej Poonpipat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove          Abstain  

6.2 นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ 
 Mrs. Siripen Sitasuwan 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นายธีรพจน์  วชัราภยั 
 Mr. Tiraphot Vajrabhaya 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
............................................................................................................................. ............................................................................................................. 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2020 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
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วาระที่ 8 เร่ืองอืน่  ๆ (ถ้ามี) 
Item 8 Other business (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed                                 ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                               ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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.  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม โดยศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2563 
Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of 2020 Annual 
General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเลค็ชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on 22 April 2020 at 10:00 hours, at Athenee Crystall 
Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or 
on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
 




