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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
(แบบทั่วไป)  

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

 
 
 
 
เขียนที่     
Written at 
วันที ่ เดือน          พ.ศ.    
Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ     
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง      
Residing at Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์      
District Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง  
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:  
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง 

Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s), 
 หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby authorize either one of the following persons as proxy 
 1)      นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์   อายุ  68  ปี อยู่บ้านเลขที่  16  

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

 2)      ดร. สิงห์ชัย บุณยโยธิน   อายุ  64  ปี อยู่บ้านเลขที่      109/196  
Age years, residing at 

ถนน  ปลายบาง  ต าบล/แขวง  มหาสวัสดิ ์ อ าเภอ/เขต  บางกรวย    
Road Sub-District District 
จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11130   หรือ 
Province Postal Code or 

 3)           อายุ    ปี อยู่บ้านเลขที่    
Age years, residing at 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

Anyone who is my representative to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
on Friday, April 21, 2023 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company 
Limited. 
 
 

(ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท) 

 



    Proxy (Form A.)   
    

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

 

 

ลงชื่อ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(    ) 
 
ลงชื่อ/Signed      ผู้รับมอบฉันทะ/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. 

 


