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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

Proxy (Form B.) 

  เขียนที
   

 วนัที
   เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า            สญัชาติ   

     อยู่บ้านเลขที
 

 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส  จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทั 1งสิ 1นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง  ดงันี 1 

� หุ้นสามญั หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                           เสียง 

� หุ้นบริุมสิทธิ                                           -       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     -                     เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้   (โปรดทําเครื�องหมายหนา้ชื�อผูรั้บมอบฉันทะเพยีงชื�อเดยีว) 
 Hereby appoint (Mark only one proxy) 

 

� 1.  ชื�อ………………………………………………………………..……………………………………………………..อาย…ุ……………ปี 
 Name    Age 

 
ที�อยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 

 Residing/Located at  
 

  �       2.  พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์             กรรมการอสิระ  อาย ุ60 ปี 
 Gen. Suebsan Dardarananda   Independent Director Age 60 Years 

    ที�อยู ่ 116/9 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพฯ 10400 
     Residing at 116/9 Rama 6 Rd., Samsen nai,  Phyathai, Bangkok 10400  
  

  �       3.  นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา  กรรมการอสิระ  อาย ุ 43  ปี 
Mr. Krit Phanratanamala    Independent Director  Age 43 Years 

   ที�อยู ่ 222/58 ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางรักนอ้ย  อําเภอเมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี11000 
                            Residing at   222/58 Rajapruek  Bangraknoi, Muang Nonthaburi  Nonthaburi 11000 
 

  �       4.  นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระ  อาย ุ 43  ปี 
Mr. Pholdej Therdphithakvanij   Independent Director  Age 43 Years 

   ที�อยู ่318/1 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วดัดอน  เขตสาทร  กรงุเทพฯ 10120  
                            Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   
 

หมายเหต ุ  กรรมการอสิระทกุทา่นที�ระบขุา้งตนั เป็นผูท้ ี�มสีว่นไดเ้สยีในวาระที� 12 เร ื�องการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี�จะซื+อหุน้สามญั คร ั+ง
ที� 5 เพื�อจดัสรรใหแ้ก ่กรรมการและพนกังาน – ESOP คร ั+งที� 4 (GL-WD) 

Remark   All of the above Independent Directors have a conflict of interest in agenda 12 The issuance of Warrant to 
purchase the Company’s share No. 5 to be allocated to the Directors and employees under ESOP No. 4    
(GL-WD) 

 
คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2555 ในวนัศกุรท์ี� 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวนัีส ชั mน 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลักสี� เขต
ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on Friday, 27 
April, 2012, at 10.00 hours, at Venus Room 3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, 
Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 
 

Shareholders’ Registration No. 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี ,มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

I/We 

Address 

Written at 

Date                 Month                                               Year 

Nationality 

being a shareholder of Group Lease Public Company Limited  

Holding the total amount of 

shares 

shares 

with the voting rights of 

with the voting rights of 

with the voting rights of shares 

Votes as follows: 

Votes  

Votes  

Ordinary share 

Preferred share 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 4 
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เอกสารแนบ 4 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั "งนี" ดงันี" 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระที� 3 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 เมืEอวนัทีE 20 เมษายน 2554 
Agenda No. 3 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011 held  

on 20 April, 2011 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 4 พจิารณารบัทราบและอนุมตัริายงานประจําปีของคณะกรรมการ งบดุล และงบกําไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีสาํหรบัรอบปีบญัช ีสิ"นสดุ ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2554 

Agenda No. 4 To acknowledge and approve the Directors’ Report, the audited balance sheet and profit and 
income statements including the auditor’s report ending 31st December, 2011 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2554 
Agenda No. 6 To consider and approve no dividend payment for FY2011 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 7 พจิารณาเลอืกตั "งกรรมการทีEออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง 
Agenda No. 7 To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

                   

 �   การแต่งตั "งกรรมการเป็นรายบุคคล 
        To elect each director individually 

 
1.  นายโศณิต พชิญางกูร  ในตําแหน่ง กรรมการอสิระ 

  Mr. Sonit Pichyangkul  in position of Independent Director  
     

�   เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 

                    

 2.  นายมเูนะโอะ ทาชโิร ่ ในตําแหน่ง กรรมการ 
   Mr. Muneo Tashiro  in position of Director 

 

�   เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 
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3. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ในตําแหน่ง ประธานกรรมการ 
 Mr. Mitsuji Konoshita  in position of Chairman of the Board     

 

�   เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 

 

4. นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิในตําแหน่ง กรรมการ 
 Mr. Deepong Sahachartsiri  in position of Director    

 

�   เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 

 
 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2555 
Agenda No. 8 To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Audit Committee for 

FY2012 
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   

�   เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 

วาระที� 9 พจิารณาแต่งตั "งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจาํปี 2555 
Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for 

FY2012 
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 

วาระที� 10 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ของบรษิทั
หลงัจากสาํรองไวเ้พืEอรองรบัการใช้สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีEยงัไมห่มดอาย ุแล้ว 

Agenda No. 10 To consider and approve the decreasing of the Company’s registered capital to be in relation to the Company’s present 
paid-up capital after reserved for the future exercising of the existing Warrants which are not expired  

 
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                            

วาระที� 11 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพืEอใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
Agenda No. 11 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum & Articles of Association No. 4 

in relation to the decreasing of the Company’s registered capital 
 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  

 

วาระที� 12 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิีEจะซื"อหุน้สามญัของบรษิทัครั "งทีE 5 เพืEอจดัสรรใหแ้ก่ 
กรรมการและพนกังาน-ESOP ครั "งทีE 4 (GL-WD) 

Agenda No. 12 To consider and approve the Warrant issuance to purchase the Company’s share No. 5 to be allocated to 
the Company’s Directors and Employees (ESOP) No. 4  (GL-WD) 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  

                   

วาระที� 13 พจิารณาอนุมตักิารเพิEมทุนจดทะเบยีนเพืEอรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธทิีEจะซื"อหุน้สามญัทีE
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน    -ESOP ครั "งทีE 4 (GL-WD) 

Agenda No. 13 To consider and approve the increasing of registered capital to accommodate for the exercising of 
ESOP Warrant No. 4 (GL-WD) 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  

                   

วาระที� 14 พจิารณาอนุมตักิารเพิEมทุนจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทั Eวไป (General Mandate) 
Agenda No. 14 To consider and approve the increasing of registered capital under General Mandate method 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 15 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพืEอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิEมทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
Agenda No. 15 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum & Articles of Association No. 4 

in relation to the increasing of the Company’s registered capital 
 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 16 อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิEมทุนเพืEอรองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ-ิESOP ครั "งทีE 4  และการเพิEมทุน                 
จดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจทั Eวไป (General Mandate) 

Agenda No. 16 To consider and approve the allocation of the increased capital shares to accommodate for the exercising 
of ESOP Warrant No. 4 and the capital increasing under General Mandate method 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
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      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที� 17 พจิารณาเรืEองอืEน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda No. 17 To consider any other business (if any) 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

                   
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีEไม่เป็นไปตามทีEระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี"ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั "น

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

the vote of the Shareholder.    
 

(6) ในกรณีทีEขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีEทีEประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรืEองใดนอกเหนือจากเรืEองทีEระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีEมกีารแก้ไขเปลีEยนแปลงหรอืเพิEมเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 

 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. 

 
  กิจการใดทีEผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีEผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีEข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

For any act 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                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

(         ) 
 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีEมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพืEอแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณีทีEมวีาระทีEจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีEระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิEมเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัทีE 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวนีัส ชั "น 3 โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์   
คอนเวนชั Eน เลขทีE 99 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงหลกัสีE เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืทีEจะพงึเลืEอนไปในวนั เวลา และสถานทีEอืEนดว้ย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on 27 April, 2012, at 10.00 hours, at Venus Room 
3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or at any adjournment 
thereof. 

 
วาระทีE     เรืEอง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
วาระทีE     เรืEอง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
วาระทีE     เรืEอง           
Agenda  Re :  
 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีEเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระทีE     เรืEอง เลอืกตั "งกรรมการ 
Agenda  Re :  
 ชืEอกรรมการ .................................................... 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 ชืEอกรรมการ .................................................... 
�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 ชืEอกรรมการ .................................................... 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 
 


