Attachment No. 8
ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ ซับซ้ อน)
Proxy Form (Form A.) (Simple Form)
เขียนที่ (Written at)
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้ าพเจ้ า (I/We)
สัญชาติ (Nationality)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)
ถนน (Road)
ตาบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet
จังหวัด (Province)
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
as a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั ้งสิ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
shares and having the rights to vote equal to
votes as follows
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and having the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Preferred share
shares and having the rights to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5)
Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent director or non-executive director of the Company of which details as in Attachment 5)
 (1) ชื่อ (Name)
อายุ (Age)
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Residing at
Road Tambol/Kwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
 (2) ชื่อ (Name)
นายสุวฒ
ั น์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)
อายุ (Age)
70
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั ้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330 หรื อ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code10330 or
 (3) ชื่อ (Name)
นายวิชิต กรวิทยาคุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon)
อายุ (Age)
69
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั ้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330 หรื อ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code10330 or
 (4) ชื่อ (Name)
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (Miss Nopporn Tirawattanagool)
อายุ (Age)
65
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั ้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting on Friday, July 31, 2020 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan
Bangkok, 494 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั ้น ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ
Signature (
ลงชื่อ
Signature (
หมายเหตุ

ผู้มอบฉันทะ
) Grantor

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy
ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one
proxy in order to split votes.
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