สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

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

(1)

เขียนที่
Written at
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/ We
nationality
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
The register’s office
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

holding the total amount of

shares

and having the right to vote equals to

เสียง ดังนี ้

votes as follows:

เสียง

ordinary share

shares

and having the right to vote equals to

votes

preference share

shares

and having the right to vote equals to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดทาเครื่องหมายหน้ าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)
 1. ชื่อ………………………………………………………………..……………………………………………..อายุ………………ปี
Name
Age
ที่อยู…
่ ………………………………………….……………………………………………………………………………………….……
Residing/Located at
 2. นายทรอย แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
กรรมการอิสระ
อายุ 53 ปี
Mr. Troy Andrew Schooneman
Independent Director
Age 53 Years
ที่อยู่ 19/30 โดมัส คอนโดมิเนียม ซอย สุขมุ วิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
หรือ
Residing at 19/30 Domus 16 Soi Sukhumvit 16, Klong Toei District, Klong Toei, Bangkok 10110 or
 3. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
อายุ 75 ปี
Mr. Skol Harnsuthivarin
Independent Director and Chairman of the Board Age 75 Years
ที่อยู่ 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. นายวิบลู ย์ อิงคากุล
กรรมการอิสระ
อายุ 70 ปี
Mr. Viboon Engkagul
Independent Director
Age 70 Years
ที่อยู่ 9 ถนน รัชดาภิเษก อาคารภคินท์ชนั ้ 5 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
Residing at 9 Radchadapisek Road, 5th floor, Pakin Tower, Din Daeng District, Din Daeng, Bangkok 10400
หมำยเหตุ กรรมกำรอิสระทุกท่ ำนที่ระบุข้ำงตัน เป็ นผู้ท่ มี ีส่วนได้ เสียในวำระที่ 6 เรื่ องพิจำรณำค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่ อย
Remark All of the above Independent Directors have conflict of interest in agenda 6 : Remunerations of Directors and Sub-committee
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 หลักสี่ ดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ 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.

(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

I / We hereby appoint the proxy to Vote for me/us in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
 หุ้นสามัญ

หุ้น

ordinary share

shares

and have the right to vote equal to

preference share

shares

and have the right to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้

เสียง

Total voting rights

votes

เสียง
votes

เสียง

votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วำระที่ 1
Agenda No. 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders FY2018 held on 26 April,
2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และอนุมัตงิ บกำรเงินสำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
Agenda No. 2
To acknowledge the Directors’ Annual Report and approve the Financial Statement ending 31st
December, 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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
วำระที่ 2

วำระที่ 3
พิจำรณำอนุมัตกิ ำรงดจ่ ำยเงินปั นผล ประจำปี 2561
Agenda No. 3
To consider and approve for non-payment of dividend for FY2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วำระที่ 4
พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ ำดำรงตำแหน่ ง
Agenda No. 4
To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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  ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
Approve..........................votes Disapprove………………votes

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

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each director individually
4.1 ดร. พลเดช เทอดพิทกั ษ์ วานิช ในตาแหน่ง กรรมการอิสระ
Dr. Pholdej Therdphithakvanij in position of Independent Director


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

4.2 นาย ริ กิ อิชิกามิ ในตาแหน่ง กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
Mr. Riki Ishigami in position of Non-Executive Director
 เห็นด้ วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง  งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.........................votes
Disapprove……………….votes
Abstain…………………..votes
4.3 นาย ยูซุเกะ โคซูมะ ในตาแหน่ง กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
Mr. Yusuke Kozuma in position of Non-Executive Director
 เห็นด้ วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง  งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.........................votes
Disapprove……………….votes
Abstain…………………..votes
4.4 นาย วิบลู ย์ อิงคากุล ในตาแหน่ง กรรมการอิสระ
Mr. Viboon Engkagul in position of Independent Director
 เห็นด้ วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง  งดออกเสียง .......................เสียง
Approve..........................votes Disapprove…………………votes
Abstain…………………..votes
4.5 นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่ ในตาแหน่ง กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
Mr. Muneo Tashiro in position of Executive Director
 เห็นด้ วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง  งดออกเสียง .......................เสียง
Approve.........................votes
Disapprove……………….votes
Abstain…………………..votes
วำระที่ 5
Agenda No.5

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทน ประจำปี 2562
To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for FY2019

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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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วำระที่ 6
Agenda No.6

เห็นด้ วย ………………… เสียง
Approve.........................votes

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

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

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจชุดย่ อยสำหรับปี 2562
To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Sub-committee for FY2019

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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
วำระที่ 7
Agenda No.7

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

To consider any other business (if any)

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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 มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
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) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

4

หมำยเหตุ / Remark
1.

หนังสือมอบฉันทะแบบ
ค.
นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
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 Thailand to be the depositary and the custodian of their shares only

2.

หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
The required documents for the proxy are:
(1) Power of Attorney from the shareholder appointing the Custodian to sign the proxy on their behalf
(2) Certified letter to certify that the designated signer has the Custodian Business License

3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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

4.

วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
The election of directors can be done as a whole or to elect each director individually

5.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C as enclosed
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Annex to the Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ๊ ปลีส จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
เลขที่ 99 ถนน กาแพงเพชร 6 หลักสี่ ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on 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.
วาระที่

เรื่อง

Agenda

Re :

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

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

เรื่อง

Agenda

Re :

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


วาระที่

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

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

เรื่อง

Agenda

Re :

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


วาระที่
Agenda

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

 งดออกเสียง .......................เสียง

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

 งดออกเสียง .......................เสียง

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

 งดออกเสียง .......................เสียง

เห็นด้วย ………………… เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
Approve.............................votes
Disapprove……………………votes

 งดออกเสียง .......................เสียง

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
Re :
ชื่อกรรมการ ....................................................


ชื่อกรรมการ ....................................................


ชื่อกรรมการ ....................................................


Abstain…………………..votes

Abstain…………………..votes

Abstain…………………..votes

Abstain…………………..votes
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