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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข.  

Proxy (Form B.) 

  เขยีนที…่…………………………………………………….  

  

 วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.......... 

  

 

(1) ขา้พเจา้                                                                                              สญัชาต ิ                                                         

        

     อยูบ่า้นเลขที…่……….…………………....ถนน.....................................................แขวง/ต าบล.................................................. 

 เขต/อ าเภอ...........................................................จังหวดั................................................รหสัไปรษณยี.์..........................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                       หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                     เสยีง  ดงันี ้

 หุน้สามญั                                                                     หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                           เสยีง 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ                                          -       หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     -                     เสยีง 

 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้ 
 Hereby appoint  

 

   1.  ชือ่………………………………………………………………..……………………………………………………..อาย…ุ……………ปี 
 Name    Age 

 
ทีอ่ยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…           หรอื 

 Residing/Located at  
 

            2.  ดร. ธนพล คงเจีย้ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   อาย ุ 45  ปี 
                    Dr.Thanaphon Kongjieng Chairman of the Audit Committee and Independent Director   Age 45 Years 

                    ทีอ่ยู ่1401 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250   หรอื 
         Residing at 1401 Phattanakarn Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250    Or 
 

          3.  นางสาวกนกรัตน ์ ดมีั่งม ี กรรมการอสิระ      อาย ุ 47  ปี 
                       Ms. Kanokrat Deemangmee Independent Director      Age 47 Years 
          ทีอ่ยู ่62/67 หมูบ่า้นเนอวาน่า คัฟเวอร ์ซอยออ่นนุช 65 ถนนสขุมุวทิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250    หรอื 

         Residing at 62/67 Nirvana Cover, Soi On-nut 65, Prawet, Prawet, Bangkok 10250          Or 
 

   4.   นายเจรญิ  เจรญิอรรถวทิย ์ กรรมการอสิระ      อาย ุ 59  ปี 
                       Mr. Charoen Charoenattavit   Independent Director      Age 59 Years 
          ทีอ่ยู ่867/76 ซอยปณุณวถิ ี49 ถนนสขุมุวทิ 101 บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ 10260    หรอื 

         Residing at 867/76 Soi Punnawithi 49, Sukhumvit 101 Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Or 
 

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น หอ้งวีนัส ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่                   

เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 

10.00 a.m., at Venus Room, 3rd floor, Miracle Grand Convention Hotel, No.  99, Khampang Phet 6 Road, Lak Si, Don Muang, Bangkok or such 

other date, time and place as may be adjourned. 

 

หมายเหต ุ  กรรมการอสิระทกุทา่นทีร่ะบขุา้งตนั ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระ 
Remark    All of the above Independent Directors has no special conflict of interest in any proposed agenda  

 
 

Shareholders’ Registration No. 

I/We 

Written at 

Date                 Month                                              Year 

shares 

shares 

with the voting rights of 

with the voting rights of shares 

Votes as follows: 

Votes  

Votes  Preferred share 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
       (Duty Stamp 20 Baht) 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

เอกสารแนบ 4 
Attachment 4 

 

Nationality 

Address Road Sub-District 

District Province Zip Code 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564  

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held 

on 28 April 2021  

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุน 
และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s performance of the 2020 and 2021 financial years and to 
consider and approve the 2020 financial statements ended 31st December 2020 and the 2021 
financial statements ended 31st December 2021  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

       (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  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนนิงาน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (ถา้ม)ี 

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of profit and dividend payment for the 2020 and 2021 
financial years (if any) 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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   พจิารณาอนุมตักิารการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  

Agenda No. 4 To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation  

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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: 

❑    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  To elect directors as a whole 

❑   เห็นดว้ย     ❑  ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove           Abstain                 

            ❑   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

        To elect each director individually 
4.1  นายรกิ ิอชิกิาม ิในต าแหน่ง กรรมการ 

    Mr. Riki Ishigami in position of Director  

  ❑   เห็นดว้ย     ❑  ไมเ่ห็นดว้ย            ❑  งดออกเสยีง  
                        Approve           Disapprove                Abstain               

 

4.2  นายยซูเุกะ โคซมูะ ในต าแหน่ง กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  

   Mr. Yusuke Kozuma in position of Non-Executive Director  
 

❑   เห็นดว้ย     ❑  ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
          Approve         Disapprove         Abstain 
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4.3  นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล โซลบาน ีในต าแหน่ง กรรมการ  

Mr. Frederic-Alexandre Solbani in position of Director   
 

❑   เห็นดว้ย     ❑  ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
         Approve        Disapprove        Abstain 

 
วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 และ 2565  

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations 
for the 2021 and 2022 financial years  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2565 

Agenda No. 6 To consider and approve the remunerations of the directors and member of sub-committees for the 
2022 financial year 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No. 7 To consider any other business (if any) 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมติ

ในเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติ

แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 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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กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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 

   (         ) 

 

 ลงนาม/Signed         ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

   (         ) 

 

 ลงนาม/Signed         ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

   (         ) 

 
 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The election of directors can be done as a whole or to elect each director individually. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวนัีส ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  

เลขที ่99 ถนน ก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2022 at 10.00 a.m., at Venus Room, 3rd floor,  

Miracle Grand Convention Hotel, No. 99, Khampang Phet 6 Road, Lak Si, Don Muang, Bangkok or at any adjournment thereof 

 
วาระที ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 
❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 ่    เรือ่ง           

Agenda  Re :  

 

❑  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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 ่    เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ 

Agenda  Re :  

 ชือ่กรรมการ .................................................... 

❑   เห็นดว้ย  ❑  ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    
 ชือ่กรรมการ .................................................... 

❑    เห็นดว้ย  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
Approve   Disapprove          Abstain                    

 ชือ่กรรมการ .................................................... 

❑   เห็นดว้ย  ❑  ไมเ่ห็นดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  

Approve   Disapprove          Abstain                    

 


