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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข.  

Proxy (Form B.) 

  เขยีนที�   

 วนัที�   เดอืน   พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้            สญัชาต ิ   

     อยูบ่า้นเลขที� 

 

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จํานวนทั /งสิ/นรวม                                                       หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                     เสยีง  ดงันี/ 

� หุน้สามญั                                                                     หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                           เสยีง 

� หุน้บรุมิสทิธ ิ                                          -       หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     -                     เสยีง 

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

 
�   1.  ชื�อ………………………………………………………………..……………………………………………………..อายุ………………ปี 

 Name    Age 
 
ที�อยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 

 Residing/Located at  
 

         �    2.  นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา   กรรมการอสิระ  อาย ุ47 ปี 
Mr. Krit  Phanratanamala   Independent Director             Age 47 Years 

 ที�อยู ่222/58 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรกันอ้ย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000  
Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000 

 

          �    3. ดร. พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระ  อาย ุ 47  ปี 
                          Mr. Pholdej Therdphithakvanij   Independent Director  Age 47 Years 
                     ที�อยู ่318/1 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120   
         Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   
 

          �   4. นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ  อาย ุ 65  ปี 
                          Mr. Sonit Pichyangkul               Independent Director Age 65 Years 

ที�อยู ่36/1 ลาดพรา้ว ซ. 8 แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900   
                     Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900   
 

 
หมายเหต ุ  กรรมการทกุทา่นที$ระบขุา้งตนัเป็นผูท้ ี$ไมม่สีว่นไดเ้สยีในทกุวาระที$เสนอในการประชุมคร ั0งนี0 
 Remark   All of the above Directors do not have any conflict of interest in any of the proposed agenda 

 
คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั /งที� 2/ 

2559 ในวนัองัคารที� 6 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั /น 2 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99 ถนนกําแพงเพชร 6 
หลกัสี� ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016 on  Tuesday 6 
December, 2016, at 10.00a.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. 

 

 

 

 

 

Shareholders’ Registration No. 

ผูท้ ี$มาประชุมดว้ยตนเอง โปรดนําหนงัสอืฉบบันี0มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
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 

shares 

shares 

with the voting rights of 

with the voting rights of shares 

Votes as follows: 

Votes  

Votes  Preferred share 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

เอกสารแนบ 9 
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เอกสารแนบ 9 

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

วาระที$ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั0งที$ 1/2559 เมื$อวนัที$ 24 มถินุายน 2559 
Agenda No. 1 To certify the Minutes of the EGM 1/2016 held on 24 June, 2016 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

วาระที$ 2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการที$เก ี$ยวโยงกนัโดยบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯในการเขา้ซื0อหุน้
สามญัในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 22.27 ของหุน้สามญัท ั0งหมดที$ออกและเรยีกชําระแลว้ของ Commercial 
Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC 

Agenda No. 2  To consider and approve the entering into connected party transaction in relation to the 
acquisition, by the Company and/or the Company’s subsidiaries, of approx. 22.27% of total 
issued share capital of Commercial Credit and Finance PLC from Creation Investments Sri 
Lanka LLC 

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

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

 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 

วาระที$ 3.1 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซื0อหุน้ท ี$ออกและจําหนา่ยไดท้ ั0งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co.Ltd. โดย
บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

Agenda No. 3.1 To consider and approve the acquisition, by the Company and/or the Company’s subsidiaries, 
of the entire issued share capital of BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd.  

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain 

วาระที$ 3.2 
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการที$เก ี$ยวโยงกนัเกี$ยวกบัการเขา้ซื0อหุน้ โดยบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 28.1 ของหุน้ที$ออกและจําหนา่ยไดท้ ั0งหมดของ BG Microfinance 
Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC  

Agenda No. 3.2  To consider and approve the entering into a connected party transaction in relation to the 
acquisition, by the Company and/or the Company’s subsidiaries, of approximately 28.1% of 
total issued share capital of BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. from Commercial Credit and 
Finance PLC. 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove          Abstain                   

วาระที$ 4 
พจิารณาอนุมตักิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทั แก ่Century 
Finance Co., Ltd., ซึ$งเป็นบรษิทัสนิเชื$อในประเทศเมยีนมา่รโ์ดยการจองซื0อหุน้กูแ้ปลงสภาพในจํานวน ไม่
เกนิ 28,500,000 ดอลลารส์หรฐั และการเขา้ลงทนุโดยบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ในการจดัต ั0ง
บรษิทัรว่มคา้ (Joint Venture) เพื$อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารในประเทศเมยีนมา่รเ์พื$อใหก้ารสนบัสนุนแกบ่รษิทั
สนิเชื$อดงักลา่ว 

Agenda No. 4 To consider and approve the financial assistance, by the Company and/or the Company’s 
subsidiaries, to Century Finance Co., Ltd., a finance company in Myanmar by subscribing for 
the convertible debentures in the aggregate principal amount of USD 28.5 million and the 
investment, by the Company and/or GLH, in establishing a joint venture services company in 
Myanmar to provide support to such finance company 

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



  - 3 - 

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

�   เห็นดว้ย     �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain   

วาระที$ 5.1 
พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ไดแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd.  ในจํานวนไมเ่กนิ 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกลุ
อื$นในจํานวนเทยีบเทา่ 

Agenda No. 5.1 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to a specific 
foreign investor (Private Placement), namely JTrust Asia Pte. Ltd. in the amount not 
exceeding USD 50 million or an equivalent amount in other currencies. 

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

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

 

�  เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove         Abstain       

วาระที$ 5.2 
พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ไดแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC  ในจํานวนไมเ่กนิ 20 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัหรอืในเงนิสกลุอื$นในจํานวนเทยีบเทา่ และการเขา้ทํารายการที$เก ี$ยวโยงกนั  

Agenda No. 5.2 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to a specific 
foreign investor (Private Placement), namely Creation Investments Sri Lanka LLC in the 
amount not exceeding USD 20 million or an equivalent amount in other currencies and the 
entering into connected party transaction. 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove          Abstain 

วาระที$ 6.1 
พจิารณาอนุมตักิารเพิ$มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ$ม
ทนุ จํานวน 24,753,449 หุน้ มลูคา่ที$ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื$อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพที$จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 
4. เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ$มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

Agenda No. 6.1 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 
12,376,724.50 by issuing 24,753,449 newly issued ordinary shares at the par value Baht 0.50 
per share in order to reserve for the conversion of the convertible debentures to be issued and 
offered to JTrust Asia Pte. Ltd. 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) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

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

 

�  เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove         Abstain 

วาระที$ 6.2 
พจิารณาอนุมตักิารเพิ$มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ$มทนุ 
จํานวน 9,901,380 หุน้ มลูคา่ที$ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื$อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพที$จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่Creation Investments Sri Lanka LLC และการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ$มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

Agenda No. 6.2 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 
4,950,690 by issuing 9,901,380 newly issued ordinary shares at the par value Baht 0.50 per 
share in order to reserve for the conversion of the convertible debentures to be issued and 
offered to Creation Investments Sri Lanka LLC 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) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

�  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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�  เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove         Abstain                     

วาระที$ 7.1 
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ$มทนุของบรษิทัฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 24,753,449 หุน้ มลูคา่ที$ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื$อรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที$จะออกและเสนอขายใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. 
Ltd. 

Agenda No. 7.1 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the 
amount up to 24,753,449 shares at the par value Baht 0.50 per share in order to reserve for the 
conversion of the convertible debentures to be issued and offered to JTrust Asia Pte. Ltd. 

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

�   เห็นดว้ย     �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain                 
 
 
 

วาระที$ 7.2 
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ$มทุนของบรษิทัฯ ในจํานวนไมเ่กนิ 9,901,380 หุน้ มูลค่าที$ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื$อรองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที$จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation 
Investments Sri Lanka LLC. 

Agenda No. 7.2 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the 
amount up to 9,901,380 shares at the par value Baht 0.50 per share in order to reserve for the 
conversion of the convertible debentures to be issued and offered to Creation Investments Sri 
Lanka LLC. 

 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  
                                    

วาระที$ 8 
 

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ$มเตมิเหตผุลความจําเป็นและวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และแผนการใชเ้งนิที$
ไดร้บัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพที$ออกใหแ้ก ่JTrust Asia Pte. Ltd. ในปี 2559 และขอ้มลูที$เก ี$ยวขอ้ง 

Agenda No.8 To consider and approve the amendment of the objectives, reasons and necessities for and the use of 
proceeds received from the convertible debenture issued to JTrust Asia Pte. Ltd. in 2016 and related 
information 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain    

วาระที$ 9 
 

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ$มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

Agenda No.9 To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove Abstain 

วาระที$ 10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขจํานวนและรายชื$อกรรมการที$มอํีานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

Agenda No. 10 To consider and approve the amendment of the number and names of the authorized directors 
of the Company 

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

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

 

�  เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain                              
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วาระที$  11 พจิารณาเรื$องอื$น ๆ (ถา้ม)ี 
 

Agenda No. 11 To consider any other business (if any) 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain  

                   
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี/ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนั/น ไมถ่กูตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรื�องใดนอกเหนอืจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 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. 

 

  กจิการใดที�ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

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                  ผูม้อบฉันทะ/Shareholder 
       (         ) 

 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
   (         ) 

 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับ

มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 
ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั /งที� 2/ 2559 ในวนัที� 6 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชั /น 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั�น เลขที� 99       ถนน 

กําแพงเพชร 6 หลกัสี� ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016 on 6 December, 2016, 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. 
 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

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

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

 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 

วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

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

 
�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 
วาระที�     เรื�อง           
Agenda  Re :  
 

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

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

 
�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain  
                   

วาระที�     เรื�อง เลอืกตั /งกรรมการ 
Agenda  Re :  
 ชื�อกรรมการ .................................................... 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 ชื�อกรรมการ .................................................... 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 ชื�อกรรมการ .................................................... 

�   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย   � งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 

 


