
     
                        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
                                                             หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
                                                                     Proxy Form B. 
                                   (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตัว) 
                                             (Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 
 

 เขียนที่       
 Written on 

วนัที่            เดือน               พ.ศ.     
Date           Month        Year  

 
(1) ขา้พเจา้               สญัชาต ิ    
 I/We         Nationality    

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

(2) เป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม     หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง ดงันี ้
holding a total number of    shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 

 หุน้สามญั      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  
 Ordinary share     share(s)  having voting rights equivalent to vote(s)  

 หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
Preferred share share(s)  voting rights equivalent to vote(s) 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้(กรุณำเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
hereby appoint (please choose one of following) 

  1. ชื่อ      อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่    
  Name      Age Years Residing at no. 

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

  2. แตง่ตัง้กรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้
  Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:  

 ☐ (1) ชื่อ          นายพงษไ์ชย เกษมทวีศกัดิ ์     อาย ุ    67      ปี อยูบ่า้นเลขที่           16                            
 ถนน      รามค าแหง 118 แยก 42-4                ต  าบล/แขวง   สะพานสงู   อ  าเภอ/เขต  สะพานสงู                                    
  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10240    หรือ 

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

 

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) 

(Please attach stamp 
duty of Baht 20) 
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 ☐ (2 ) ชื่อ     ดร. สิงหช์ยั บณุยโยธิน  อาย ุ 63    ปี อยูบ่า้นเลขที่     109/196                       
 ถนน     ปลายบาง                     ต  าบล/แขวง     มหาสวสัดิ ์       อ าเภอ/เขต         บางกรวย                            
  จงัหวดั           นนทบรุ ี               รหสัไปรษณีย ์ 11130   หรือ 

 Mr. Singhachai Boonyayotin, 60 years, residing at no.109/196, Plai Bang Road, Maha Sawat 
Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 9. ของหนังสือเชิญประชมุสามัญผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2564) 
(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 9.  of 
the Notice of the 2021  Annual General Meeting of Shareholders) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว   เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสา มัญผู้ถือหุ้น    ประจ าปี 2565        
ในวันศุกร์ ที่  22  เมษายน  2565  เวลา  13.00 น.  โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  เป็นการให้บริการ  E-AGM  ของบริษัท โอเจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

Only one of them as my/ our proxy to attend and vote in 2 0 2 2  Annual General Meeting of Shareholders to be held 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. To consider according to the agenda as follows Or to be postponed to another date, time and place 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 
Agenda No.1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

        Approve                                    Disapprove                                Abstain 
 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda No.2 To consider and acknowledge the operational results of the Company for the year ending 31 December 2021 

- วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมมี่การลงคะแนน - 
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote – 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda No.3  To consider and approve the financial statements for the year 2021 ending on 31 December  2021 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

        Approve Disapprove Abstain 
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วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับระยะเวลำบัญชี  สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวำคม 2564 
Agenda No.4 To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and pay dividends for the accounting  
                   period ended 31 December 2021 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

       Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2565 
Agenda No.5 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 2022 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Mr. Atsadang Sresuphornpan  
      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     Approve   Disapprove Abstain 

2. นายนิติพทัญ ์ยงคส์งวนชยั 
Mr.Nitipat Yongsanguanchai 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   Approve Disapprove Abstain 

3. นายนิทศัน ์ยงคส์งวนชยั 
Mr. Nithat Yongsanguanchai 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda No.6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

        Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

        Approve Disapprove Abstain 



     
                        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No.8 Other matters (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

         Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่มีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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. 
 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(    ) 
 

ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(    ) 
 
ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(    ) 
หมำยเหตุ/Remark 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นในประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ 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 ำต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form B. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุร ์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) 
เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่น 
 At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22, 2022 at 1:00 p.m. by means of electronic meeting         
(E-AGM), it is an E-AGM service of OJ International Co., Ltd. to consider the agenda. The following meeting or to be postponed to another 
date, time and place 

 
วาระท่ี…………………เรือ่ง………………………………………….………………………………..…………………………………… 
Agenda Item Subject 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่…………………เรือ่ง………………………………………….………………………………..………………………………… 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที่…………………เรือ่ง………………………………………….………………………………..…………………………………… 
Agenda Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

 

 

 


