
แบบ ก. 
Form A. 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

       เขียนที่                                                                   .            
       Written at 
 

    วนัที่                 เดือน                                       พ.ศ.                   . 
                                                                                                             Date                 Month                                     Year 
 
(1) ขาพเจา                                                                                สัญชาติ                    อยูบานเลขที่                      ถนน                       . 

                    I/We                                                                                 Nationality                  Reside at                           Road 
ตําบล/แขวง                                    อําเภอ                                              จังหวัด                                           รหัสไปรษณีย                                . 
Sub-district                               District                                            Province                                    Postal Code   

(2) เปนผูถือหุนของ      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                                                                                                       อายุ                       ป    อยูบานเลขที่                                . 
           Name                      age            years, residing at 

ถนน                                                                      ตําบล/แขวง                                                              อําเภอ/เขต                                            . 
Road                                                                     Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet 
จังหวัด                                                                   รหัสไปรษณีย                                            หรือ 
Province                                                                Postal Code                or 

2.  ชือ่                                                                                                       อายุ                       ป    อยูบานเลขที่                                . 
           Name                      age            years, residing at 

ถนน                                                                      ตําบล/แขวง                                                              อําเภอ/เขต                                            . 
Road                                                                     Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet 
จังหวัด                                                                   รหัสไปรษณีย                                            หรือ 
Province                                                                Postal Code              or 

3.  ชือ่                                                                                                       อายุ                       ป    อยูบานเลขที่                                . 
           Name                      age            years, residing at 

ถนน                                                                      ตําบล/แขวง                                                              อําเภอ/เขต                                            . 
Road                                                                     Tambol/Khwaeng                                            Amphur/Khet 
จังหวัด                                                                   รหัสไปรษณีย                                           .  
Province                                                                Postal Code               
 
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม)   เลขที ่267 
ถนนจรัญสนทิวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

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 2022 is scheduled to be held on Thursday 28th April 2022 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. 
 กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                        (..................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/Signed...............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
  (..................................................................) 

 
หมายเหตุ / Remark 
 ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก       
       จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
       The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares may not be     
       divided to more than one proxy holder in order to vote.  


