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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

(2)

เขียนที
Written at
วันที
Date

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที
Address

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
E Eนรวม

หุ้น

holding the total amount of

shares and have the rights to vote equal to

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้นสามัญ

หุ้น

ordinary share

shares and have the right to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

preferred share

shares and have the right to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี E
votes as follows:

เสียง
votes

เสียง
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
อายุ (Age) 59 ปี (Years)
1. ชือ (Name)
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
อยูบ่ ้ านเลขที (residing at)) 186 ซอยสวัสดี ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ___หรื อ (or)
อายุ (Age) 59 ปี (Years)
2. ชือ (Name)
นายดิสทัต โหตระกิตย์
อยูบ่ ้ านเลขที (residing at) 71 ซอยสุขมุ วิท 42 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
หรื อ (or)
อายุ (Age)
ปี (Years)
3. ชือ (Name)
อยูบ่ ้ านเลขที (residing at)
_______________
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังE ที 25
ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัลฮอลล์ ชันE 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี รอยัล เมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 25th Annual Ordinary General Meeting on Friday 27th April
2018, 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.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนันE ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to vote.

