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            แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
                                        Proxy Form B                         (ป�ดอากรแสตมป� 20 บาท)  

                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 
  

เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น       เขียนท่ี  .                                                          
Shareholder’s Registration No.     Written at 
  
        วันท่ี         เดือน        พ.ศ.                ,     
        Date        Month              Year 
 
(1)         ข�าพเจ�า  
              I/We         
              อยูFบ�านเลขท่ี         สัญชาติ   
              Address    Nationality  
       
 
 
 
(2) เปKนผู�ถือหุ�นของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of  Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เทFากับ   เสียง  ดังน้ี 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
� หุ�นสามัญ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เทFากับ   เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

� หุ�นบุริมสิทธ ิ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เทFากับ   เสียง 
 preferred share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให�  (ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีเปKนผู�บริหาร ของบริษัทฯ ได� โดยมีข�อมูลแสดงในหนังสือ 
บอกกลFาวเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป` 2565) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of  the Company of whose details are in of  
Notice of  the 2022 AGM.) 

� 1.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ป` (years) อยูFบ�านเลขท่ี (residing at)   
                                                                                                                                                                                                

หรือ (or)  

� 2.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ป` (years) อยูFบ�านเลขท่ี (residing at)    
                                                                                                                                                                                                           

หรือ (or)  

� 3.  ช่ือ (Name)                                                                        อายุ (age)           ป` (years) อยูFบ�านเลขท่ี (residing at)  ,  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปKนผู�แทนของข�าพเจ�าเพื่อเข�ารFวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป` 2565 
ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเปKนการประชุมผFานส่ืออิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวFาด�วยการประชุมผFานส่ืออิเล็กทรอนิกสo 
2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑoและข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
through electronic on 8 April 2022 at 14:00 hours, by conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by 
officials or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

• กรณีมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ โปรดนําสFงหนังสือมอบฉันทะท่ีผู�ถือหุ�นลงนามมอบฉันทะเรียบร�อยแล�ว พร�อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�องใสFซองบริการไปรษณียoธุรกิจตอบรับท่ีได�แนบมาพร�อมหนังสือบอกกลFาวเชิญประชุม ภายในวันศุกรoที่ 1 เมษายน 2565 
• In case the shareholders wish to appoint a director of the Company as their proxy, please send the proxy form signed by the 
 shareholders and attach the copy of shareholders’ ID signed as a certified true copy and put them together in the business reply 
 envelope attached with the notice of the 2022 annual general meeting of shareholders within Friday 1st April 2022. 
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(4)  ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูCถือหุCน ประจําปE 2564 
Item 1 To approve the Minutes of 2021 Annual Meeting of Shareholders 
 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain  

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการในรอบปE 2564 
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company’s business operations in 2021 
 
เสนอเพ่ือทราบไม[มีการลงมติ 
For acknowledgement without approval 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปEสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year 

ended 31 December 2021 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปE 2564 และจ[ายเงินปaนผล 
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2021 performance and the dividend payment 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค[าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย[อย ประจําปE 2565 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ        
จากผลการดําเนินงานประจําปE 2564 

Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2022 as well as the 
performance allowance for the Board of Directors for 2021 performance 

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติค[าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย[อย ประจําปE 2565 
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2022 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปE 2564 
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2021 performance 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

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

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
 To elect Directors as a whole 

 � เห็นด�วย  �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove Abstain  

� การเลือกต้ังกรรมการเปKนรายบุคคล 
  To elect each Director individually 

6.1 นายบันเทิง  ตันติวิท  
 Mr. Banterng Tantivit 

 � เห็นด�วย  � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove Abstain  

6.2 นายวิชิต  ญาณอมร 
 Mr. Vichit Yanamorn 

 � เห็นด�วย  � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      

6.3 นางสาลินี  วังตาล 
 Mrs. Salinee Wangtal 

 � เห็นด�วย  � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve  Disapprove  Abstain      
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

วาระที่ 7 พิจารณาแต[งตั้งผูCสอบบญัชแีละกําหนดค[าสอบบญัช ีประจําปE 2565 
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2022 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุCนกูC 
Item 8 To approve the ceiling of issuance and offering of debentures 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

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

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถCามี) 
Item 9 Other business (if any) 

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 � เห็นด�วย          �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove     Abstain         

                   
(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมFเปKนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถอืวFาการลงคะแนนเสียงน้ันไมFถูกต�อง และไมFใชF

เปKนการลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�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) ในกรณีท่ีข�าพเจ�า ไมFได�ระบุความประสงคoในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไมFชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีที่มีการแก�ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

  กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม  เว�นแตFกรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไมFออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือเสมือนวFา

ข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ 
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                 ผู�มอบฉันทะ/Shareholder 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 

 ลงช่ือ/Signed                 ผู�รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                           ) 
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หมายเหตุ / Notes: 

1. ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะ จะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปKนผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมFสามารถแบFงแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคน 
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวFาวาระที่ระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได�ในใบประจําตFอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.  ผู�รับมอบฉันทะที่ประสงคoจะเข�ารFวมประชุม สามารถศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมในคําช้ีแจงเอกสารประกอบการเข�ารFวมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแตFกรณี) วิธีการมอบ
ฉันทะ และข�อปฏิบัติสําหรับการเข�ารFวมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นผFานส่ืออิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการย่ืนคําร�องเข�ารFวมประชุม และการลงทะเบียนเข�ารFวม
ประชุม ในหนังสือบอกกลFาวเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 2565 
Proxy holders who wish to attend the meeting can learn more from clarifications on meeting attendance, appointment of proxy holder (as the 
case may be) and method of appointing a proxy, and procedures related to attendance of the meeting via electronic media and summary of 
submitting the meeting application and registration for the meeting in the notice of the 2022 annual general meeting of shareholders.
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ใบประจําต[อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปKนผู�ถือหุ�นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป̀ 2565 ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเปKนการประชุมผFานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสo (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวFาด�วยการประชุมผFานสื่ออิเล็กทรอนิกสo 2563 และกฎหมายอ่ืน รวมถึงหลักเกณฑoและ
ข�อกําหนดท่ีทางการประกาศกําหนด หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด�วย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on 8 April 8 2022 at 14:00 hours, 
conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by officials or on such 
other date, such other time and place as may be adjourned or changed. 

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  

� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระท่ี     เรื่อง           
Agenda  Re :  
� (ก) ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

� (ข) ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคoของข�าพเจ�า ดังน้ี 
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เห็นด�วย  �  ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระท่ี     เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove  Abstain  

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   

 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  

 � เห็นด�วย   � ไมFเห็นด�วย  � งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove  Abstain   
 


