อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp ฿20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
(สําหรับผู้ถอื หุ้นต่ างประเทศที)แต่ งตัง* คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ านัน* )
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที)
Written at
วันที)
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที)
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง) เป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
T Tนรวม_______________________ หุ้น
holding the total amount of
shares
หุ้นสามัญ ____________________________________ หุ้น
ordinary share
shares
หุ้นบุริมสิทธิ ________________________________ หุ้น
preferred share
shares

(2)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี T
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื)อ ____
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา _______________________ __อายุ __61_ ปี
Name
age
years,
อยูบ่ ้ านเลขที)
99/87
ถนน
พุทธมณฑล สาย 2
ตําบล/แขวง
ศาลาธรรมสพน์
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต
ทวีวฒ
ั นา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ _ 10170_____
Amphur/Khet
Province
Postal Code
2. ชื)อ
นายสมชัย บุญนําศิริ
Name
อยูบ่ ้ านเลขที)
41/1
ถนน
Residing at
Road
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
Amphur/Khet
3. ชื)อ
Name
อยูบ่ ้ านเลขที)
Residing at
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

_

อายุ 62 ปี
age
years,
ตําบล/แขวง
รองเมือง
Tambol/Khwaeng
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ _ 10330_____
Postal Code
_________

จังหวัด
Province

________________________________________________ อายุ _____ ปี
age
years,
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

_

หรื อ
or

คนหนึ)งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื)อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังT ที) 24
ในวันศุกร์ ที) 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัลฮอลล์ ชันT 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริ เดียน เลขที) 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อที)จะพึงเลื)อนไปในวัน เวลา และสถานที)อนื) ด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 24th Annual Ordinary General Meeting on Friday 28th April 2017,
at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict,
Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังT นี T ดังนี T
I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein as follows:
□ มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังสิ
T Tนที)ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled
□ มอบฉันทะบางส่วน คือ
to split the votes as follows:
□ หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the right to vote
□ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
preferred share
shares and have the right to vote
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
T
Totaling

(4)

เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังT นี T ดังนี T
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที) 1
Agenda No. 1

วาระที) 2
Agenda No. 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั ง* ที) 23 เมื)อวันศุกร์ ท) ี 29 เมษายน 2559
To consider and adopt the minutes of the 23rd Annual Ordinary General Meeting on Friday 29th April 2016
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
รั บทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
To acknowledge the Board of Directors’ annual report

วาระที) 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สิน* สุดวันที) 31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31st December 2016
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที) 4
Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 และการจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the 2016 net profit and dividend payment
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

วาระที) 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
To consider and approve the Directors’ remuneration
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที) 6
Agenda No. 6

พิจารณาเลือกตัง* กรรมการแทนกรรมการที)ออกตามวาระ
To consider the election of Directors to replace those who are retiring upon completion of their terms of office
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
การแต่งตังกรรมการทั
T
งชุ
T ด
To elect directors as a whole
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตังกรรมการเป็
T
นรายบุคคล
To elect each director individually
1. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
Dr.Kittipong Kittayarak as Director and Independent Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. พลเอก เทียนชัย รับพร เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
General Tienchai Rubporn as Director and Independent Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ดร.กุลยา ตันติเตมิท เป็ นกรรมการ
Dr.Kulaya Tantitemit as Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. นายผยง ศรี วณิช เป็ นกรรมการ
Mr.Payong Srivanich as Director
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที) 7
Agenda No.7

พิจารณาเลือกตัง* ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
To consider the election of the Bank’s auditor and fix the audit fee
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที) 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื) องอื)นๆ (ถ้ ามี)
Other business (If any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที)ไม่เป็ นไปตามที)ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใT ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันT ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที)ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที)ที)ประชุมมีการพิจารณาหรื อลง
มติในเรื) องใดนอกเหนือจากเรื) องที)ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที)มีการแก้ ไขเปลี)ยนแปลงหรื อเพิ)มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
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.
กิจการใดที)ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที)ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที)ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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
(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

หมายเหตุ/Remarks:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี Tใช้ เฉพาะกรณีที)ผ้ ถู ือหุ้นที)ปรากฏชื)อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
T คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านันT
This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a
custodian in Thailand is appointed therefore.
2. หลักฐานที)ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
a Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
a letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที)มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื)อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares
held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
T
อกตังกรรมการทั
T
งชุ
T ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
T
นรายบุคคล
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.
5. ในกรณีที)มีวาระที)จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที)ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ)มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
REGULAR CONTINUED PROXY (FORM C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั งT ที) 24 ในวันศุกร์ ที) 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัลฮอลล์ ชันT 3 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริ เดียน เลขที) 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อที)จะพึงเลื)อนไปในวัน เวลา และสถานที)อื)นด้ วย
For the 24th Annual Ordinary General Meeting on Friday 28th April 2017, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3rd floor, Plaza Athenee
Bangkok, A Royal Meridien Hotel, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที)

Agenda

เรื)อง

Subject :

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที)

Agenda

เรื)อง

Subject :

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที)เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี T
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง งดออกเสียง________________ เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที)
Agenda

เรื)อง
Subject :

เลือกตังกรรมการ
T
(ต่อ)
To consider the election of directors (continue)

ชื)อกรรมการ _______________________________
Director’s Name
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
ชื)อกรรมการ _______________________________
Director’s Name
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
ชื)อกรรมการ _______________________________
Director’s Name
เห็นด้ วย ________________ เสียง ไม่เห็นด้ วย ________________เสียง
Approve
votes Disapprove
votes

งดออกเสียง________________ เสียง
Abstain
votes
งดออกเสียง________________ เสียง
Abstain
votes
งดออกเสียง________________ เสียง
Abstain
votes

