แบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข.

เอกสารแนบ 5

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น

เขียนที…
่ …………………………………………………….

Written at

Shareholders’ Registration No.

วันที่

Date

(1) ข ้าพเจ ้า

เดือน

พ.ศ..........

Month

Year

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ
่ ้านเลขที…
่ ……….…………………....ถนน.....................................................แขวง/ตาบล..................................................

Address

Road

Sub-District

เขต/อาเภอ...........................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................

District

Zip Code

Province

(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
้ รวม
โดยถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน


หุ ้นสามัญ



หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง

shares

Votes as follows:
Votes

shares with the voting rights of

Preferred share

-

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

shares with the voting rights of

-

เสียง

Votes

(3) ขอมอบฉันทะให ้ (ผ ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให ้กรรมการอิสระของบริษัทได ้)
Hereby appoint (Mark only one proxy)



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

Age

ทีอ
่ ยู…
่ ………………………………………….……………………………………………………………………………………….…หรือ
Residing/Located at



2. นายทรอย แอ็นดรู สกูนเนอร์แมน กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี

Mr. Troy Andrew Schooneman
Independent Director
Age 53 Years
ทีอ
่ ยู่ 19/30 โดมัส คอนโดมิเนียม ซอย สุขม
ุ วิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
Residing at 19/30 Domus 16 Soi Sukhumvit 16, Klong Toei District, Klong Toei, Bangkok 10110



3. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

หรือ
or

อายุ 75 ปี

Mr. Skol Harnsuthivarin
Independent Director and Chairman of the Board Age 75 Years
ทีอ
่ ยู่ 4 ซอย รามคาแหง 118 แยก 33-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
หรือ
Residing at 4 Soi Ram Kham Haeng 118 Yak 33-4, Saphan Sung District, Saphan Sung, Bangkok 10240 or



4. นายวิบล
ู ย์ อิงคากุล

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

Mr. Viboon Engkagul
Independent Director
Age 70 Years
ั ้ 5 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ทีอ
่ ยู่ 9 ถนน รัชดาภิเษก อาคารภคินท์ชน
Residing at 9 Radchadapisek Road, 5th floor, Pakin Tower, Din Daeng District, Din Daeng, Bangkok 10400
หมายเหตุ กรรมการอิสระทุกท่านทีร่ ะบุขา้ งต ัน เป็นผูท
้ ม
ี่ ส
ี ว่ นได้เสียในวาระที่ 6 เรือ
่ งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
Remark All of the above Independent Directors have conflict of interest in agenda 6 : Remunerations of Directors and
Sub-committee
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี
้ 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6
2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องเมจิก 2 ชัน
่
หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders FY2019 on Tuesday 23rd April,
2019, at 10.00 a.m., at Magic 2 Room 2nd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak si, Don Muang, Bangkok
or at any adjournment thereof.
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(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระที่ 1
Agenda No. 1



พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ปี 2561 เมือ
่ ว ันที่ 26 เมษายน 2561
To certify the Minutes of the AGM FY2018 held on 26 April, 2018

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

 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:





เห็นด ้วย
Approve

ไม่เห็นด ้วย



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
พิจารณาร ับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และอนุม ัติงบการเงินสาหร ับปี สิน
2561
To acknowledge the Directors’ Annual Report and approve the Financial Statement ending 31st
December, 2018

วาระที่ 2
Agenda No. 2

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

 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



 ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
Approve

วาระที่ 3
Agenda No. 3

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2561
To consider and approve non-payment of dividend for FY2018



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions





เห็นด ้วย
Approve

วาระที่ 4
Agenda No. 4

ไม่เห็นด ้วย



Disapprove

:

งดออกเสียง
Abstain

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



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole



เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

Approve





งดออกเสียง
Abstain

Disapprove

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually

4.1 ดร. พลเดช เทอดพิทก
ั ษ์วานิช ในตาแหน่ง กรรมการอิสระ
Dr. Pholdej Therdphithakvanij in position of Independent Director



เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย



Approve
Disapprove
ิ ามิ ในตาแหน่ง กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร
4.2 นาย ริก ิ อิชก
Mr. Riki Ishigami in position of Non-Executive Director



เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย



Approve
Disapprove
4.3 นาย ยูซเุ กะ โคซูมะ ในตาแหน่ง กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร
Mr. Yusuke Kozuma in position of Non-Executive Director



เห็นด ้วย
Approve

งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด ้วย

Abstain



Disapprove
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งดออกเสียง

งดออกเสียง
Abstain

4.4 นาย วิบล
ู ย์ อิงคากุล ในตาแหน่ง กรรมการอิสระ
Mr. Viboon Engkagul in position of Independent Director



เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย



Approve
Disapprove
4.5 นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่ ในตาแหน่ง กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร
Mr. Muneo Tashiro in position of Executive Director



เห็นด ้วย
Approve

 ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง
Abstain



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562

Agenda No. 5

To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations
for FY2019



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด ้วย
Approve



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุม ัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจชุดย่อยสาหร ับปี 2562

Agenda No. 6

To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and sub-committees for
FY2019



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด ้วย



Approve

ไม่เห็นด ้วย



Disapprove

วาระที่ 7

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7

To consider any other business (if any)

งดออกเสียง
Abstain



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด ้วย
Approve



ไม่เห็นด ้วย
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือ มอบฉั นทะนี้ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสีย งนัน
้ 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 หรือในกรณีทท
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลง
ิ ธิพจ
มติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและ
ลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
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กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให ้ถือ
เสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
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 ้มอบฉันทะ/Shareholder
)

(

ลงนาม/Signed

ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

หมายเหตุ / Remark
1.
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะ จะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.

ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉั นทะแบบ ข.
ตามแนบ
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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ใบประจาต่อแบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข
Annex to the Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited
้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
่ เลขที่ 99
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องเมจิก 2 ชัน
ถนน กาแพงเพชร 6 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on 23 April, 2019, at 10.00 a.m., at Magic 2 Room 2nd fl., Miracle Grand
Convention Hotel No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak Si, Don Muang, Bangkok or at any adjournment thereof.
วาระที่
Agenda

เรือ
่ ง
Re :



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:





เห็นด ้วย
Approve

วาระที่
Agenda



Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เรือ
่ ง
Re :



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:





เห็นด ้วย
Approve

วาระที่
Agenda

ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรือ
่ ง
Re :



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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:



เห็นด ้วย



Approve
วาระที่
Agenda

ไม่เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรือ
่ ง เลือกตัง้ กรรมการ
Re :
่ กรรมการ ....................................................
ชือ



เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย



Approve
Disapprove
่ กรรมการ ....................................................
ชือ



เห็นด ้วย



ไม่เห็นด ้วย

Approve
Disapprove
่ กรรมการ ....................................................
ชือ

เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove
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งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain


งดออกเสียง
Abstain

