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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Form pf Proxy, Form A. (General Form) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007) 

     
เขียนที่ ……………………………………………. 

                                             Made at 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สญัชาติ.............................. 
  I/We               Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสยีง ดงันี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามญั ......................................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสยีง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บรุมิสทิธิ ...................................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสียง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 
District        Province      Postal Code   ,or 
  2) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
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อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 
District        Province      Postal Code   ,or 
  3) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์.................................  
District        Province      Postal Code  
      
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่  20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 14:00 hrs. in the form of electronic mean (E-
AGM) as the only form in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Means B.E. 2563 
(2020) and other relevant laws or regulations or such other date, time and place as may be adjourned. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ 
 Any acts or performance cause by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts 
and performance in all respects. 

ลงช่ือ / Signed …………………………………… ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                          (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be 
divided into several potions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
 
 


