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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 

PROXY FORM A (General Form) 

เขยีนที ่……………………………………… 
         Place 
        วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………. 
        Date           Month                         B.E. 

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สญัชาต…ิ………….. อยู่บา้นเลขที ่……………… ถนน ……………………….. 
     I/We                                                                  Nationality              Residing at No.               Road 
     ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………….. 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
     Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 
     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………………… เสยีง ดงันี้ 
     holding                                                      share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้สามญั ……………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Ordinary share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Preferred share of                                       share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
     hereby appoint any of the followings: 
□  1. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  2. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  3. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  4. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์………….… 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code              
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 27, 2023 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place 
as the Meeting may be held 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Grantor 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote.  The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


