แบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 5

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

เขียนที

Written at

Shareholders’ Registration No.

วันที

Date

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

(1) ข ้าพเจ ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ
่ ้านเลขที

Address

(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
/ รวม
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง/ สิน
หุ ้นสามัญ

Preferred share

เสียง ดังนี/

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง

Votes as follows:
Votes

shares with the voting rights of

Ordinary share
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

shares
-

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

shares with the voting rights of

-

เสียง

Votes

(3) ขอมอบฉั นทะให ้ (โปรดทําเครืองหมายหน ้าชือผู ้รับมอบฉันทะเพียงชือเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)

1. ชือ………………………………………………………………..……………………………………………………..อายุ………………ปี
Name

Age

ทีอยู…
่ ………………………………………….……………………………………………………………………………………….……

Residing/Located at

2. นายโศณิต พิชญางกูร

กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

Mr. Sonit Pichyangkul
Independent Director
Age 63 Years
ทีอยู่ 36/1 ลาดพร ้าว ซ. 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

3. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ

อายุ 45 ปี

Mr. Krit Phanrattanamala
Independent Director
Age 45 Years
ทีอยู่ 222/58 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรักน ้อย อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000

4. นายพลเดช เทอดพิทักษ์ วานิช

กรรมการอิสระ

อายุ 45 ปี

Mr. Pholdej Therdphithakvanij
Independent Director
Age 45 Years
ทีอยู่ 318/1 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120

หมายเหตุ กรรมการอิสระทุกท่านทีร% ะบุขา้ งต ัน เป็นผูท
้ ไี% ม่มส
ี ว่ นได้เสียในทุกวาระ
Remark All of the above Independent Directors have no conflict of interest in any of the proposed agenda
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี
/ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี
2557 ในวันพุธที 30 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห ้องเมจิก 3 ชัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders FY2014 on Wednesday 30 April,
2014, at 9.00 a.m., at Magic 3 Room 2nd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or
at any adjournment thereof.

F าแสดงต่อพน ักงานลงทะเบียนในว ันประชุมด้วย
ผูท
้ ม
ี% าประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหน ังสือฉบ ับนีม
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting
in person.
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เอกสารแนบ 5
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง/ นี/ ดังนี/
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระที% 3
Agenda No. 3

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ัF % 1/2556 เมือ
% ว ันที% 8 พฤศจิกายน 2556
To approve the Minutes of the EGM No. 1/2013 held on 8 November, 2013

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(

ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที% 4
Agenda No. 4

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาร ับทราบ และอนุม ัติรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของ
F สุด ณ ว ันที% 31 ธ ันวาคม 2556
ผูส
้ อบบ ัญชี สิน
To acknowledge and approve the Directors’ Annual Report, the audited balance sheet and
income statements including the auditor’s report ending 31st December, 2013

(

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(

ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที% 5
Agenda No. 5

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรเพือ
% สํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
To consider and approve the allocation of profit for legal reserve and dividend payment

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

วาระที% 6
Agenda No. 6

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาเลือกตงกรรมการที
ัF
อ
% อกตามวาระกล ับเข้าดํารงตําแหน่ง
To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
การแต่งตัง/ กรรมการทัง/ ชุด
To elect directors as a whole
เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตัง/ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
1. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Krit Phanratanamala in position of Independent Director and Audit Committee
เห็นด ้วย
2.

เห็นด ้วย
Approve
3.

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve
Disapprove
Abstain
ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ์ วานิช ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Dr.Pholdej Therdphithakvanij in position of Independent Director and Audit Committee
ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

นายโศณิต พิชญางกูร ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Sonit Pichyangkul in position of Independent Director and Audit Committee
เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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4.

นายมูเนโอะ ทาชิโร่ ในตําแหน่ง กรรมการ
Mr. Muneo Tashiro in position of Director

วาระที% 7
Agenda No. 7

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาแต่งตงผู
ัF ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2557
To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their
remunerations for FY2014

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย

:

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที% 8

พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Agenda No. 8

To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Audit Committee for
FY2014

สําหร ับปี 2557

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที% 9

F หุน
พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัทฯข้อ 12 เพือ
% ให้บริษ ัทฯสามารถซือ
้ คืนจากผูถ
้ อ
ื หุน
้ ได้

Agenda No.9

To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association No. 12 to allow
the Company to repurchase the shares from the shareholders

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที% 10
Agenda No.10

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

F หุน
พิจารณาอนุม ัติโครงการซือ
้ คืนเพือ
% บริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
To consider and approve the Company’s Share Repurchase Project for financial management purpose
(Treasury Stock)

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที% 11
Agenda No. 11

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาเรือ
% งอืน
% ๆ (ถ้ามี)
To consider any other business (if any)

ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี/ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั น
/ ไม่ถก
ู ต ้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
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.
ั เจน หรือในกรณีทที
(6) ในกรณีทข
ี ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
ิ ธิพจ
มติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทมี
ี การแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและ
ลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผู
ี ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข ้าพเจ ้าระบุในหนั งสือมอบฉั นทะให ้ถือเสมือนว่า
ข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
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

ผู ้มอบฉั นทะ/Shareholder
)

(

ลงนาม/Signed

ผู ้รับมอบฉั นทะ/Proxy
)

(
หมายเหตุ / Remark
1.

ผู ้ถือหุ ้นทีมอบฉั นทะ จะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.

ในกรณีทมี
ี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิมเติมได ้ในใบประจํ าต่อแบบหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ข. 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 B as enclosed.
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ใบประจําต่อแบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข
Annex to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited
/ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนน
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2557 ในวันที 30 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห ้องเมจิก 3 ชัน
วิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2014 on 30 April, 2014, at 9.00 a.m., at Magic 3 Room 2nd fl., Miracle Grand
Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or at any adjournment thereof.
วาระที
Agenda

เรือง
Re :
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี/
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove
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เรือง เลือกตัง/ กรรมการ
Re :
ชือกรรมการ ....................................................

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชือกรรมการ ....................................................
เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชือกรรมการ ....................................................
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ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove
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