ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบทั่วไปทีง่ ่าย 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)
อยูบ่ า้ 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
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)
 (2) ชื่ อ (Name) นายสุ วัฒ น์ หลายเจริญ ทรัพ ย์ (Mr. Suwat Laicharoensup) .อายุ (Age) 72 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิ ส ระของบริษั ท
(Independent Director) อยู่บา้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหั ส ไป รษ ณี ย์ 10330 ห รื อ Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan Province
Bangkok Postal code10330 or
 (3) ชื่อ (Name) นายพสุ โลหารชุน
(Mr. Pasu Loharjun) อายุ (Age) 62 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (Independent
Director) อยูบ่ า้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย1์ 0330
หรือResiding at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan Province Bangkok Postal code10330
or
 (4) ชื่อ (Name)
นายวิชิต กรวิทยาคุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon) อายุ (Age) 71 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิ ส ระของบริษั ท
(Independent Director)อยู่บา้ นเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตาบล/แขวง ลุมพินี อาเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัส ไปรษณี ย 1์ 0330 Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan Province Bangkok
Postal code10330
The independent directors have no special stake in all the agenda.
(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี)้

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2565 (ครั้ งที่ 73)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุ กร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยถ่ ายทอดสดจากอาคารสานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อ่ืนด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (No. 73) via electronic method (E-AGM) on Friday,
April 29, 2022 at 09.00 hrs. with live broadcast from the Head Office Building of the Company , or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ 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.

