
แบบ ข. 
Form B 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

เขียนที่                                                               . 
              Written at 

วันที่               เดือน                                     พ.ศ.                 .                        
 Date               Month                                     Year 

 
(1)  ขาพเจา                                                                                สัญชาติ               อยูบานเลขที่             ถนน                                         . 
       I/We                                                                                    Nationality             Reside at               Road 

ตําบล/แขวง                                            อาํเภอ                                           จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย                                   . 
Sub-district                                           District                                         Province                                         Postal Code 
 

 (2)  เปนผูถอืหุนของ  บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)                   
                  am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม                                               หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี ้
  holding shares at the total amount of                             share(s) and  have a right to vote equal to                                   vote (s) as follows: 
 หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.................................................... เสียง 
 Ordinary share                                  share(s), having a right to vote equal to                                            vote (s) 
 หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.....................................................เสียง  

     Preferred share        share(s), having a right to vote equal to                                            vote (s) 
                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให 
        Hereby appoint    
 1. ชือ่         ชือ่           นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล          อายุ        52            ป   อยูบานเลขที่    568/8      ถนน พระรามที่ 4   -             . 
           Name      Mr  Kiattiporn  Sirichaisakul                  Age     52                Years,Reside at  568/8           Road Rama IV 

ตําบล/แขวง       มหาพฤฒาราม      อําเภอ/เขต          บางรัก                        จังหวัด          กรุงเทพมหานคร        รหัสไปรษณยี       10500             . 
Sub-district       Mahaphutharam            District  Bangrak                            Province       Bangkok      Postal Code   10500     
                 
 2. . ชือ่         นางสาวพิณนภา งานสุจริต                  อายุ  52        ป อยูบานเลขที่           88     ถนน                  -                                 . 
           Name       Miss Pinnapa  Ngansujartit          Age   52       Years, Reside at        88           Road                - 

ตําบล/แขวง      บางเชือกหนัง          อําเภอ/เขต     ตลิง่ชัน             จังหวัด   กรุงเทพมหานคร             รหัสไปรษณีย      10170                     . 
Sub-district        Bangchueaknang         District     thalingchan          Province          Bangkok                 Postal Code   10170 

 
 3. ชือ่                                                                        อายุ                  ป อยูบานเลขที่                ถนน                                                   . 
           Name                                                                   Age                 Years, Reside at                   Road 

ตําบล/แขวง                                        อาํเภอ/เขต                                        จังหวัด                                                รหัสไปรษณยี                           . 
Sub-district                                        District                                              Province                                             Postal Code 

                 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564 ในวันพุธที ่28 เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขที ่267 ถนน 
จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
for the year 2021 is scheduled to be held on Wednesday 28th April 2021 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent 
Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr Bangplad , Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
      I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders for the year 2020.
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
         (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

  
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                        Approve                Disapprove                    Abstain  
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วาระที 2 รับทราบรายงานประจําป 2563 ของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To acknowledge the 2020 Annual Report of the Board of Directors.
 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
         (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                         Approve                 Disapprove                    Abstain                    
 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชปีระจําปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December  2020. 
 

    (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
          (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 

                 Approve         Disapprove                            Abstain  
 
 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินเงินปนผลประจําป 2563
Agenda No. 4 To consider approval regarding the dividend payment of 2020.
 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
         (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                     Approve                         Disapprove                Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 5 To consider the election of Directors in replacement for those who are due to retire by rotation 
 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
 

                 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
                                       To elect Directors as a whole 
                                                     เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

                                          Approve                Disapprove         Abstain  
                

                   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
                   To elect each Director individually 
 
      ชือ่กรรมการ  นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล                                                                                                                  .              

      Name of Director:  Mr.Wisood Ieosivikul 
                           เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                        Approve                Disapprove          Abstain  
              
       ชือ่กรรมการ  นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล                                                                                                    .                
                    Name of Director:  Mr.Sorasak Ieosivikul 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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                                         Approve                   Disapprove          Abstain  
 
                      ชื่อกรรมการ    นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกลู                                                                                                     .                
          Name of Director:  Mr.Akachai Ieosivikul 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                       Approve              Disapprove                                   Abstain  
                
                     ชือ่กรรมการ      นางสาวพิณนภา งานสุจริต                                                                                                              .                
          Name of Director:  Ms.Pinnapa Nqansujarit 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                       Approve              Disapprove                                   Abstain  
 
  
 

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564
Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration of  Directors for the year 2021.
 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
              เห็นดวย          ไมเห็นดวย                งดออกเสียง  

                            Approve                                Disapprove                                     Abstain  
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2564
Agenda No. 7 To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2021. 
  

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

  
             เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  

                                            Approve                         Disapprove                           Abstain 
 
 

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนีอ้ื่น
Agenda No. 8 To consider the issuing and offering the debentures and other debt instruments.
  

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

                                 เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  
                                            Approve                         Disapprove                           Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 9 To consider other business (if any)
 

   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
            เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

                        Approve               Disapprove                           Abstain 
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  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

      Vote of the Proxy in any Agenda which is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote cast  
by me as the shareholder.    

   (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other 
than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on 
my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่าพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

      Any actions performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except 
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 ลงนาม/Signed                                                                             ผูมอบฉนัทะ/Shareholder 

       (                                                                            ) 
 
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                                                                           ) 
                                                                    
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                                                                           ) 
 
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                                                                           ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
1.     ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให 
 ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number 
of shares to several proxies to vote separately  

2. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Director as a whole or elect each Director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั  ไมดา ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited 
 

 ในการประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป 2564 ใน วนัพธุที่ 28 เมษายน  2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  
(บริษทัแม)   เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on is scheduled to be held on Wednesday 28th April 2021  at 
13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr Bangplad , Bangkok or on the date at 
time and place as may be postponed or changed. 
 
วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re :

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
    เห็นดวย               ไมเห็นดวย            งดออกเสียง  
                                           Approve                        Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re :

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
       (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
    เห็นดวย               ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
                                           Approve                            Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re :

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
                                    เห็นดวย              ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
                                       Approve                          Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re :

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
                                    เห็นดวย                ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
                                         Approve                            Disapprove                  Abstain                    
 

 
 


