แบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ข.
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(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 ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง ดังนี/

หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ

เสียง

shares

หุ ้นสามัญ

Votes as follows:
Votes

shares with the voting rights of

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

Preferred share

-

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. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการอิสระ

อายุ 47 ปี

Mr. Krit Phanratanamala
Independent Director
Age 47 Years
ทีอยู่ 222/58 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรักน ้อย อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุร ี 11000
Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000

3. ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์ วานิช

กรรมการอิสระ

อายุ 47 ปี

Mr. Pholdej Therdphithakvanij Independent Director
Age 47 Years
ทีอยู่ 318/1 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120

4. นายโศณิต พิชญางกูร

กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

Mr. Sonit Pichyangkul
Independent Director
Age 65 Years
ทีอยู่ 36/1 ลาดพร ้าว ซ. 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
่ นได้เสียในทุกวาระทีเ$ สนอในการประชุมครงนี
หมายเหตุ กรรมการทุกท่านทีร$ ะบุขา้ งต ันเป็นผูท
้ ไี$ ม่มส
ี ว
ั0 0
Remark All of the above Directors do not have any conflict of interest in any of the proposed agenda
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง/ ที 2/
/ 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนกําแพงเพชร 6
2559 ในวันอังคารที 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องเมจิก 2 ชัน
หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
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.

0 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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(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$ 1
Agenda No. 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั0 $ 1/2559 เมือ
$ ว ันที$ 24 มิถน
ุ ายน 2559
To certify the Minutes of the EGM 1/2016 held on 24 June, 2016

ิ 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 ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้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$ 2

0 หุน
พิจารณาอนุม ัติการเข้าทํารายการทีเ$ กีย
$ วโยงก ันโดยบริษ ัท และ/หรือ บริษ ัทย่อยของบริษ ัทฯในการเข้าซือ
้
สาม ัญในส ัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุน
้ สาม ัญทงหมดที
ั0
อ
$ อกและเรียกชําระแล้วของ 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

(

ิ 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

0 หุน
พิจารณาอนุม ัติการเข้าซือ
้ ทีอ
$ อกและจําหน่ายได้ทงหมดของ
ั0
BG Microfinance Myanmar Co.Ltd. โดย
บริษ ัทฯ และ/หรือ บริษ ัทย่อยของบริษ ัทฯ

วาระที$ 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.
ิ 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

Agenda No. 3.1

(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

0 หุน
พิจารณาอนุม ัติการเข้าทํารายการทีเ$ กีย
$ วโยงก ันเกีย
$ วก ับการเข้าซือ
้ โดยบริษ ัทฯ และ/หรือ บริษ ัทย่อยของ
บริษ ัทฯ ในส ัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุน
้ ทีอ
$ อกและจําหน่ายได้ทงหมดของ
ั0
BG Microfinance
Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC
To consider and approve the entering into a connected party transaction in relation to the
Agenda No. 3.2
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.
ิ 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
วาระที$ 3.2

(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

พิจารณาอนุม ัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษ ัท และ/หรือ บริษ ัทย่อยของบริษ ัท แก่ Century
0 หุน
$ ในประเทศเมียนม่าร์โดยการจองซือ
Finance Co., Ltd., ซึง$ เป็นบริษ ัทสินเชือ
้ กูแ
้ ปลงสภาพในจํานวน ไม่
เกิน 28,500,000 ดอลลาร์สหร ัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษ ัท และ/หรือ บริษ ัทย่อยของบริษ ัทฯ ในการจ ัดตงั0
บริษ ัทร่วมค้า (Joint Venture) เพือ
$ ประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนม่าร์เพือ
$ ให้การสน ับสนุนแก่บริษ ัท
$ ด ังกล่าว
สินเชือ
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

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

วาระที$ 5.1
Agenda No. 5.1

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการออกและเสนอขายหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพให้แก่ผล
ู ้ งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจํานวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหร ัฐหรือในเงินสกุล
อืน
$ ในจํานวนเทียบเท่า
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.

ิ 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$ 5.2
Agenda No. 5.2

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารออกและเสนอขายหุ น
้ กู แ
้ ปลงสภาพให้แ ก่ผู ล
้ งทุ น ในต่ า งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ในจํานวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์
สหร ัฐหรือในเงินสกุลอืน
$ ในจํานวนเทียบเท่า และการเข้าทํารายการทีเ$ กีย
$ วโยงก ัน
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.

ิ 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$ 6.1

Agenda No. 6.1

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเพิม
$ ทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ จํานวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน
้ สาม ัญเพิม
$
ิ ธิแปลงสภาพของหุน
ทุน จํานวน 24,753,449 หุน
้ มูลค่าทีต
$ ราไว้หน
ุ ้ ละ 0.50 บาท เพือ
$ รองร ับการใช้สท
้ กูแ
้ ปลง
สภาพทีจ
$ ะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัทฯ ข้อ
4. เพือ
$ ให้สอดคล้องก ับการเพิม
$ ทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ
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.

ิ 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$ 6.2

Agenda No. 6.2

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเพิม
$ ทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ จํานวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน
้ สาม ัญเพิม
$ ทุน
ิ ธิแปลงสภาพของหุน
จํานวน 9,901,380 หุน
้ มูลค่าทีต
$ ราไว้หน
ุ ้ ละ 0.50 บาท เพือ
$ รองร ับการใช้สท
้ กูแ
้ ปลง
สภาพทีจ
$ ะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหน ังสือบริคณห์
สนธิของบริษ ัทฯ ข้อ 4. เพือ
$ ให้สอดคล้องก ับการเพิม
$ ทุนจดทะเบียนของบริษ ัทฯ
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.

ิ 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
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:

วาระที$ 7.1
Agenda No. 7.1

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญเพิม
$ ทุนของบริษ ัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 24,753,449 หุน
้ มูลค่าทีต
$ ราไว้หน
ุ ้ ละ
ิ ธิแปลงสภาพของหุน
0.50 บาท เพือ
$ รองร ับการใช้สท
้ กูแ
้ ปลงสภาพ ทีจ
$ ะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte.
Ltd.
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.

ิ 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$ 7.2
Agenda No. 7.2

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติก ารจ ัดสรรหุน
้ สาม ัญเพิม
$ ทุนของบริษท
ั ฯ ในจํา นวนไม่เกิน 9,901,380 หุน
้ มูลค่าทีต
$ ราไว้หุน
้ ละ
ิ ธิแ ปลงสภาพของหุ น
0.50 บาท เพือ
$ รองร บ
ั การใช้ส ท
้ กู แ
้ ปลงสภาพ ทีจ
$ ะออกและเสนอขายให้แ ก่ Creation
Investments Sri Lanka LLC.
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.

ิ 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$ 8

:

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขเพิม
$ เติมเหตุผลความจําเป็นและว ัตถุประสงค์ของการออกหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ และแผนการใช้เงินที$
ได้ร ับจากหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพทีอ
$ อกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในปี 2559 และข้อมูลทีเ$ กีย
$ วข้อง
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

Agenda No.8

ิ 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

พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขเพิม
$ เติมข้อบ ังค ับของบริษ ัทฯ

Agenda No.9

To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company
ิ 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

$ กรรมการทีม
พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขจํานวนและรายชือ
$ อ
ี ํานาจลงนามผูกพ ันบริษ ัทฯ
To consider and approve the amendment of the number and names of the authorized directors
of the Company

ิ 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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วาระที$ 11

พิจารณาเรือ
$ งอืน
$ ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 11

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

(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 ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํ านวนหุ ้นให ้ผู ้รับ
มอบฉั นทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.
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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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
ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง/ ที 2/ 2559 ในวันที 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องเมจิก 2 ชัน
ถนน
กําแพงเพชร 6 หลักสี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
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
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

วาระที
Agenda

เรือง
Re :
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(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
Agenda

เรือง
Re :
ิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(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
Agenda

เห็นด ้วย

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

ไม่เห็นด ้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

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

ไม่เห็นด ้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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