สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A)

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น:
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่
Address

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถอื หุ้นของ บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being the shareholder of the Advance Finance Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

Holding ordinary share in the total amount of

shares and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 3.1)





อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

year, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tumbon/Kwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

3.2) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 304/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน

Name

age

ถนน ประชาชื่น

ตาบล/แขวง ลาดยาว

อาเภอ/เขต จตุจักร

Road

Tumbon/Kwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

Province

Postal Code

3.3) นายธัญญา โรจน์ไพบูลย์

year, residing at

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 15

Name

age

year, residing at

ถนน สุขมุ วิท 77

ตาบล/แขวง สวนหลวง

อาเภอ/เขต สวนหลวง

Road

Tumbon/Kwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10250

หรือ

Province

Postal Code
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3.4) นายธนศักดิ์ วหาวิศาล

อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/107 ซอยชินเขต

Name

age

year, residing at

ถนน งามวงศ์วาน

ตาบล/แขวง ทุ่งสองห้ อง

อาเภอ/เขต หลักสี่

Road

Tumbon/Kwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10210

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
Anyone of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
on Tuesday 29th of March, 2016 at 2.00 p.m. at Arnoma I Room, 3rd Floor, Arnoma Hotel, 99 Rajchadamri Road, Lumpini
Pathumwan, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถอื เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respect

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorized only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
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