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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 เขียนที่       
 Written on 

วันที่            เดือน               พ.ศ.    
Date           Month        Year  

 
(1) ข้าพเจ้า               สัญชาต ิ    
 I/We         Nationality    

อยู่บ้านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง      
Residing at Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์      
District Province Postal Code     

      
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี ้
holding a total number of   shares and having voting rights equivalent to  vote(s), as follows: 
 หุ้นสามัญ      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 Ordinary share     share(s)  having voting rights equivalent to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ    หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 

Preferred share share(s)  voting rights equivalent to vote(s)  

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
hereby appoint (please choose one of following) 
 

  1. ชื่อ      อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่     
  Name      Age Years Residing at no. 

 ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
 Road   Subdistrict  District 
 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์      หรือ 
 Province   Postal code     Or 

 
 

  2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
  Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:  
 

 ☐ (1) ชื่อ      นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์   อาย ุ64 ปี อยู่บ้านเลขที่  16   
 ถนน   รามค าแหง 118 แยก 42-4     ต าบล/แขวง   สะพานสูง อ าเภอ/เขต     สะพานสูง  
  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10240    หรือ 

 Mr. Pongchai Kasemthawisak, 64 years, residing at no.16, Ramkhamhaeng 118 Road (42-4), 
Saphan Sung, Saphan Sung, Bangkok 10240 or 

 
 ☐ (2 ) ชื่อ      ดร. สิงห์ชัย บุณยโยธิน   อายุ  60 ปี อยู่บ้านเลขที่     109/196   
 ถนน          ปลายบาง      ต าบล/แขวง     มหาสวัสดิ์ อ าเภอ/เขต           บางกรวย  
  จังหวัด     นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11130    หรือ 

 Mr. Singhachai Boonyayotin, 60 years, residing at no.109/196, Plai Bang Road, Maha Sawat 
Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130 

 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2564) 
(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 
9. of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

ก ร ณี เ ลื อ ก ข้ อ  1.  ก รุ ณ า ท า
เครื่องหมาย  ท่ี  1. และระบุ
ช่ือผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No. 1, please mark  at  1. 
and give the details of 

proxy (proxies). 

ก ร ณี เ ลื อ ก ข้ อ  2.  ก รุ ณ า ท า
เครื่องหมาย  ท่ี  2. และเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark  at  2. 
And choose one of these 
members of the Independent 
Directors 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
Only one of them as my/ our proxy to attend and vote in 2 0 2 1  Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
Friday, April 23, 2021 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company 
Limited. To consider according to the agenda as follows Or to be postponed to another date, time and place 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
genda No.1 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No.2 To consider and acknowledge the operational results of the Company for the year ending 31 December 

2020 
- วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนน - 
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote - 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
Agenda No.3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for  

the fiscal year ending 31 December 2020 which have been audited by the certified public accountant 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่  4  พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

Agenda No.4 Consider reducing the Company's registered capital and amending Clause 4 of the Company's Memorandum 
of Association (Regarding Registered Capital) in order to In accordance with the reduction of registered 
capital 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่   5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
Agenda No.5 To consider and approve the appropriation of the annual net profit for the fiscal year ending 31 December 

2019 as a legal reserve and the dividend payment from the operational results for the fiscal year ending 
31 December 2019 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 357,321,251.50 บาท เป็น 375,187,315.50 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
Agenda No.6 To consider and approve the increase in the registered capital from THB 357,321,251.50 to THB 
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375,187,315.50 and the allocation of newly-issued shares 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda No.7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association in order to be 

in line with the capital increase 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda No.8 To consider and approve the re- election of the directors who are due to retire by rotation to hold the 

office for another term in 2021 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
1. ดร.กิตติ   ยงค์สงวนชัย 

Dr. Kitti   Yongsanguanchai  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
2. ดร..สิงห์ชัย        บุญยโยธิน 
    Dr.Singhachai  Boonyayothin  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
3. นายพงษ์ไชย    เกษมทวีศักดิ์ 

Mr. Pongchai  Kasermthavisak 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No.9 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2564 
Agenda No.10 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for 

the year 2021 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.11  Other matters (if any) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
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 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid 
and not my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly 
specified or the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, 
in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider 
and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate. 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act( s)  undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in 

the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect. 
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(    ) 
 

 
ลงชื่อ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(    ) 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ/Remark 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any 
more than one proxy in order to split votes. 

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในในประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the 
proxy may use the Attachment to the Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form B. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัศกุร ์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เป็นการใหบ้รกิาร E-AGM ของบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Friday, April 23, 2021 at 1:00 p.m. by Electronic Meeting Method 

(E-AGM) It is the E-AGM service of OJ International Company Limited or will be postponed to another date,time and 

place. 

วาระที่…………………เร่ือง………………………………………….………………………………..…………………………………… 
Agenda Item Subject 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่…………………เร่ือง………………………………………….………………………………..………………………………… 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่…………………เร่ือง………………………………………….………………………………..…………………………………… 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 


