Attachment No. 8

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

Affix duty stamp
THB 20

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า (I/We)
สัญชาติ (Nationality)
อยู่บา้ นเลขที่ (Residing at)
ถนน (Road)
ตาบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet
จังหวัด (Province)
รหัสไปรษณีย ์ (Postal Code)
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
as a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
shares and having the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and having the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred share
shares and having the rights to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 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)
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
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)
อยู่บา้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย1์ 0330 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)
อยู่บา้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย1์ 0330 หรือ
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)
อยู่บา้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย1์ 0330
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน
2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุ วรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลิ นจิต แขวงลุ มพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 30, 2021 at 14.30 hrs., at Park View 1, 4th floor,
Bliston Suwan Park View Hotel, 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

ผูม้ อบฉันทะ
) Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (
ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ บั มอบฉันทะ
) Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ
) Proxy

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลาย
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.

