
     
                        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
(แบบทั่วไป)  

(General Form) 
--------------------- 

 
 
 
 
เขียนท่ี     
Written at 
วนัท่ี  เดือน          พ.ศ.    
Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ     
I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน     ต าบล/แขวง      
Residing at Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
District Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถอืหุน้ของบริษัท มติรสบิ ลิสซิง่ จ ำกัด (มหำชน) 
as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited, 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง  
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:  
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s), 
 หุน้บรุมิสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

Preference share share(s), having the right to vote equal to vote(s), 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby authorize either one of the following persons as proxy 
 1)      นายพงษไ์ชย เกษมทวีศกัดิ ์   อาย ุ 65  ปี อยู่บา้นเลขท่ี  16  

Age years, residing at 
ถนน รามค าแหง 118 แยก 42-4 ต าบล/แขวง  สะพานสงู  อ าเภอ/เขต  สะพานสงู   
Road Sub-District District 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10240   หรือ 
Province Postal Code or 

 2)      ดร. สิงหช์ยั บณุยโยธิน   อาย ุ 61  ปี อยู่บา้นเลขท่ี      109/196  
Age years, residing at 

ถนน  ปลายบาง  ต าบล/แขวง  มหาสวสัดิ์  อ าเภอ/เขต  บางกรวย    
Road Sub-District District 
จงัหวดั  นนทบรุ ี  รหสัไปรษณีย ์ 11130   หรือ 
Province Postal Code or 

 3)           อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    
Age years, residing at 

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      
Road Sub-District District 
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
Province Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัศุกร ์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เป็นการใหบ้ริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

Anyone who is my representative to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday, April 22, 2022 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company Limited.
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having been performed by myself. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

 



     
                        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

 

ลงช่ือ/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 
 
ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(    ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Remark: The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 

 


