Attachment No. 8

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน)
Proxy Form (Form B.) (Specific Details Form)

เขียนที่ (Written at)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
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 อลิอนั ซ์ อยุธยำ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
Being a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Holding the total amount of ordinary shares
shares and has the right to vote equal to
votes
(3 ) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ 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) ชือ่ (Name) นายสุวฒ
ั น์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)
อายุ (Age)
70
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330 หรือ
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 ชัน้ 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330 หรือ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code10330 or
 (4) ชือ่ (Name)
นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (Miss Nopporn Tirawattanagool) อายุ (Age)
65
ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 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 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์
ที่ 31 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนรำชด ำริ ลุ มพิ นี ปทุ มวั น
กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1
Agenda 1

รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครัง้ ที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562
To Consider and Adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting (No. 70), held on April 26, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่ 2
Agenda 2

วำระที่ 3
Agenda 3

วำระที่ 4
Agenda 4

วำระที่ 5
Agenda 5

รับทรำบรำยงำนประจำปี 2562 ของคณะกรรมกำร
To Acknowledge the Board of Directors’ Report on 2019 Operating Results
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของ
เจ้ ำของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562
To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2019, together with the
Auditor’s Report
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำล
To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company’s Performance in 2019 and Acknowledge the
Interim Dividend Payment
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
To Consider and Elect the Directors to Replace those Retiring by Rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
กำรเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล / Election of the following directors:
5.1 ชื่อกรรมการ นำยสุวัฒน์ หลำยเจริญทรัพย์ / Name of director Mr. Suwat Laicharoensup
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 ชื่อกรรมการ นำยลักษณ์ ทองไทย /Name of director Mr. Laskna Thongthai
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

63

Attachment No. 8
5.3 ชื่อกรรมการ นำงวรรณำ ธรรมศิริทรั พย์ / Name of director Mrs. Wanna Thamsirisup
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.4 ชือ่ กรรมการ นำยยำน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ / Name of director Mr. Jan-Christian Rosemeyer
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.5 ชื่อกรรมการ นำยพสุ โลหำรชุน / Name of the director Mr. Pasu Loharjun
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 6
Agenda 6

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
To Consider the Approve the Directors’ Remuneration for the Year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
To Consider and Appoint the Company’s Auditors and Approve their Remuneration
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ ) ของบริษัทฯ
To Consider and Approve the Amendment to Clause 3 (Objectives) of the Company’s Objectives in Memorandum of Association
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
To Consider any Other Business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 8
Agenda 8

วำระที่ 9
Agenda 9
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is invalid and
not my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda items or not clearly specify or in case the meeting considers
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact,
the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for the
case that the Proxy does not cast the vote as specified herein.
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
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ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ในวัน
ศุกร์ ท่ี 31 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2020 Annual General
Meeting on Friday, July 31, 2020 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Bangkok, No. 494 Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

วำระที่
Agenda

.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
.เรื่อง
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce
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