สําหรั บกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังE ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
วันที

(1)

เขียนที
Written at
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/ We
nationality
สํานักงานตังอยู
/ เ่ ลขที
The register’s office
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
/ /นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี /

holding the total amount of

shares

and having the right to vote equals to

ordinary share

shares

and having the right to vote equals to

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

preference share

shares

and having the right to vote equals to

votes

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

votes as follows:

เสียง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดทําเครื องหมายหน้ าชือผู้รับมอบฉันทะเพียงชือเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)
1. ชือ………………………………………………………………..……………………………………………..อายุ………………ปี
Name
Age
ทีอยู…
่ ………………………………………….……………………………………………………………………………………….……
Residing/Located at
2. นายโศณิต พิชญางกูร
กรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี
Mr. Sonit Pichyangkul
Independent Director
Age 64 Years
ทีอยู่ 36/1 ลาดพร้ าว ซ. 8 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
3. นายกฤษณ์ พันธ์ รัตนมาลา
กรรมการอิสระ
อายุ 46 ปี
Mr. Krit Phanrattanamala
Independent Director
Age 46 Years
ทีอยู่ 222/58 ถนนราชพฤาษ์ แขวงบางรักน้ อย เขตเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000
4. นายพลเดช เทอดพิทกั ษ์ วานิช กรรมการอิสระ
อายุ 46 ปี
Mr. Pholdej Therdphithakvanij
Independent Director
Age 46 Years
ทีอยู่ 318/1 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
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หมายเหตุ กรรมการอิสระทุกท่ านทีOระบุข้างตัน เป็ นผู้ทO ีมีส่วนได้ เสียในวาระทีO 8 เรืO องพิจาณาค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
Remark All of the above Independent Directors have conflict of interest in agenda 8 : Remunerations of Directors and Audit Committee

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2558 ในวันจันทร์ ที 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 1 ชัน/ 3 โรงแรมดิ เอมเมอรั ล ด์ -กรุ งเทพฯ เลขที 99/1 ถนนรั ชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders FY2015 on Monday 27 April,
2015, at 13.00 p.m., at Ballroom 1 Room 3rd fl., The Emerald Hotel-Bangkok, No. 99/1 Rachadapisek Road, Din Daeng, Bangkok or at any
adjournment thereof.

(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง/ นี / ดังนี /

I / We hereby appoint the proxy to Vote for me/us in this meeting as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
/
ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of
หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ordinary share

shares

and have the right to vote equal to

preference share

shares

and have the right to vote equal to

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั/

เสียง

Total voting rights

votes

เสียง
votes

เสียง

votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง/ นี / ดังนี /
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระทีO 3
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เมือวันที 30 เมษายน 2557
Agenda No. 3
To certify the Minutes of the AGM FY2014 held on 30 April, 2014
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ……………….. เสียง ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง ........................เสียง
Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes
Abstain………........……….votes
พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และ งบดุล งบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผู้สอบบัญชี สินE สุด ณ วันทีO 31 ธันวาคม 2557
Agenda No. 4
To acknowledge and approve the Directors’ Annual Report, the audited balance sheet and income
statements including the auditor’s report ending 31st December, 2014
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes
Abstain………........……….votes
วาระทีO 4

วาระทีO 5
พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
Agenda No. 5
To consider and approve the dividend payment
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
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เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain………........……….votes

วาระทีO 6
พิจารณาเลือกตังE กรรมการทีOออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
Agenda No. 6
To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
การแต่งตังกรรมการทั
/
งชุ
/ ด
To elect directors as a whole
เห็นด้ วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

การแต่งตังกรรมการเป็
/
นรายบุคคล
To elect each director individually
1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ในตําแหน่ง ประธานกรรมการ
Mr. Mitsuji Konoshita in position of Chairman of the Board of Directors
เห็นด้ วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

2. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ ในตําแหน่ง กรรมการ
Mr. Deepong Sahachartsiri in position of Director
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

3. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
General Suebsan Dardarananda in position of Independent Director and Chairman of Audit Committee
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
Abstain…………………..votes
4. นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน ในตําแหน่ง กรรมการ
Mr. Somchai Limpattanasin in position of Director
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
วาระทีO 7
Agenda No. 7

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain……………………..votes

พิจารณาแต่ งตังE ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2558
To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for FY2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
Abstain…………………..votes
วาระทีO 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สําหรับปี 2558
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Agenda No. 8

To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Audit Committee for FY2015

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ ผ้ ูลงทุนในต่ างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ในจํานวนไม่ เกิน 30 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐหรือในเงินสกุลอืOนในจํานวนเทียบเท่ า
Agenda No.9 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to a specific foreign investor
(Private Placement) in the amount not exceeding US Dollar 30 million or an equivalent amount in other
currencies
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
Abstain…………………..votes
วาระทีO 9

วาระทีO 10

Agenda No. 10

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 1,338,827 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
720,926,136 บาท เป็ น 719,587,309 บาท โดยการตัด หุ้น ทีOยั งไม่ ได้ อ อกจําหน่ า ยของบริ ษัท ฯ จํา นวน
2,677,654 หุ้น มูลค่ าทีOตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท และการแก้ ไขเพิOมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ
4. เพืOอให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by the amount of Baht
1,338,827 from the existing registered capital of Baht 720,926,136 to Baht 719,587,309, by cancelling
2,677,654 shares authorized but unissued, at a par value of Baht 0.50 per share and the amendment to
Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the
Company’s registered capital.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
Abstain…………………..votes
วาระทีO 11

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309
บาท เป็ น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิOมทุน จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ าทีOตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
และการแก้ ไขเพิOมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพืOอให้ สอดคล้ องกับการเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No.11 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 50,000,000, from the
existing registered capital of Baht 719,587,309 to Baht 769,587,309, by issuing 100,000,000 newly issued ordinary
shares at the par value Baht 0.50 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association
of the Company to be in line with the increase in the Company’s registered capital.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
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เห็นด้ วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Disapprove……………………votes Abstain…………………..votes

วาระทีO 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิOมทุนของบริ ษัทฯ ในจํานวนไม่ เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่ าทีOตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพืOอรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
Agenda No.12 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the amount up
to 100,000,000 shares with the par value of Baht 0.50 per share in order to reserve for the exercise of
conversion rights by holder of convertible debentures.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes
Abstain ……..………..votes
วาระทีO 13
พิจารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No. 13 To consider any other business (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี /
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้ วย ………………… เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.............................votes Disapprove……………………votes Abstain ……..……………..votes
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี(ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน(
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(5) 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) ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(6) 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.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
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หมายเหตุ / Remark
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี /ใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
/ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน/
The Proxy Form C. is used only in the case that the shareholders whose name appear in the registration book are foreign investors who appoint the Custodian in
Thailandto bethe depositaryandthe custodian of their sharesonly
หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน(Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
The required documentsfor the proxy are:
(1) Power of Attorney fromtheshareholderappointingtheCustodiantosignthe proxyon their behalf
(2) Certifiedletterto certifythatthe designated signer hasthe Custodian Business License
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate thenumber of shares to several proxies
to voteseparately
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
/
อกตังกรรมการทั
/
งชุ
/ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
/
นรายบุคคล
The electionof directors can bedone as awhole orto elect each director individually
ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Annex to the Proxy Form C as
enclosed
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Annex to the Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 ในวันที 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน( 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์กรุงเทพฯ เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2015 on 27 April, 2015, at 13.00 p.m., at Ballroom 1 Room 3rd fl.,
The Emerald Hotel-Bangkok, No. 99/1 Rachadpisek Road, Din Daeng, Bangkok or at any adjournment thereof.
วาระที

Agenda

เรือง

Re :

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี(

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

วาระที

Agenda

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

เรือง

Re :

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี(
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

วาระที

Agenda

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

เรือง

Re :

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี(
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
วาระที
Agenda

เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

Disapprove……………………votes

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง

เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

Disapprove……………………votes

เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

Disapprove……………………votes

เรือง เลือกตัง( กรรมการ
Re :
ชือกรรมการ ....................................................

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง

ชือกรรมการ ....................................................

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง

ชือกรรมการ ....................................................
เห็นด้วย ………………… เสียง
Approve.............................votes

ไม่เห็นด้วย.........................เสียง

Disapprove……………………votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes

งดออกเสียง .......................เสียง
Abstain…………………..votes
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