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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนที4                                            
Written at 

วนัที4 เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                สญัชาต ิ   
       I/We                                         Nationality   

อยู่บ้านเลขที4           ถนน                    ตําบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อําเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื4อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  โดยถือหน่วยลงทนุจํานวนทั dงสิ dนรวม          หน่วย 

being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) holding the total number of                                                                                             trust units,    

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                           เสียง                                                           
and having the right to vote equal to                                           votes.  

 (h)  ขอมอบฉนัทะให้   อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที4    
  Hereby appoint      age   years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province         Postal Code                   

� หรือทรัสตี  
 or the Trustee, namely 

  (3.1)          นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม      อาย ุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที4        55/25 ซอยลาดพร้าว 29        
                               Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age   44 years, residing at  55/25 Soi Lad Prao 29          

ถนน ลาดพร้าว         ตําบล/แขวง    จนัทรเกษม อําเภอ/เขต จตจุกัร       

Road              Lad Prao      Tambol/Khwaeng Chandrakasem   Amphur/Khet  Chatuchak     

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์        10900                                   
Province        Bangkok                        Postal Code           10900     
           or  

  (3.2)          นางสาวอรอนงค์ ชยัธง อาย ุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที4         521/398            
                           Ms. Aon-anong Chaithong     age 41 years, residing at     521/398          

ถนน หทยัราษฎร์         ตําบล/แขวง    สามวาตะวนัตก อําเภอ/เขต คลองสามวา       

Road                 Hathairat        Tambol/Khwaeng Samwatawantok  Amphur/Khet  Klongsamwa     

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์        10510                                   
Province        Bangkok                        Postal Code           10510 

คนหนึ4งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื4อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ในวันที4  
24 เมษายน 2562 ตั dงแตเ่วลา 14.30 น. (เริ4มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั dน 23 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็น
เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ เลขที4 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที4จะพงึเลื4อนไปในวนั เวลา และสถานที4อื4นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting on 24 April 2019 from 2.30 p.m. onwards (registration 
starts at 1.00 p.m.) at the World Ballroom, 23rd floor, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld 999/99 Rama 1 Road, Patumwan, Bangkok 
10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั dงนี d ดงันี d 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

1) วาระที$ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2561 

Agenda No.1 Acknowledgement of the minutes of 2018 Annual General Meeting of unitholders (AGM) 

2) วาระที$ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2561 
Agenda No.2 Acknowledgement of CPNREIT’s performance outcomes of 2018 

3) วาระที$ 3 พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สําหรับปีสิ dนสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No.3 Acknowledgement of CPNREIT’s financial statements for the year ended 31 December 2018 

4) วาระที$ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานปี 2561 
 Agenda No.4 Acknowledgement of the Distribution of Returns for the year ended 2018 

5) วาระที$ 5 พิจารณารับทราบการแตง่ตั dงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 Agenda No. 5 Acknowledgement of the appointment of the external auditors and determination of the audit fee for 2019. 

6) วาระที$ 6 พิจารณาเรื4องอื4น ๆ (ถ้ามี)  

Agenda No. 6 To consider other matters (if any)   

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที4เหน็สมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี d 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เหน็ด้วย �    ไม่เหน็ด้วย  �    งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที4ไม่เป็นไปตามที4ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี dให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั dนไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

(3) ในกรณีที4ข้าพเจ้าแต่งตั dงให้บุคคลอื4นซึ4งมิใช่ทรัสตีให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที4ที4ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื4องใดนอกเหนือจากเรื4องที4ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที4มีการแก้ไขเปลี4ยนแปลงหรือ
เพิ4มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที4เหน็สมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Trustee, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or 
such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(4) ในกรณีที4ข้าพเจ้าแตง่ตั dงให้ทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที4เหน็สมควร หรือ
กรณีที4ข้าพเจ้าแต่งตั dงให้ทรัสตีให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั dน ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กําหนดให้ทรัสตีในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า ใช้สทิธิออกเสียงเหน็ด้วยในมตดิงักลา่วในทกุวาระของการประชมุดงักลา่วข้างต้น  

 In case that I/we appoint the Trustee as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we 
appoint the Trustee as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that 
I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 

 
ลงชื4อ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 

ลงชื4อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 



FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY  เอกสารแนบ 4 แบบ ข. 
               Enclosures 4 Form B. 

หน้า 3 ของจํานวน 4 หน้า 
Page 3 out of 4 pages 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. นี d ใช้เฉพาะกรณีที4ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที4ปรากฏชื4อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั dงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุให้เทา่นั dน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานที4ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที4มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื4อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several proxies 
for splitting votes. 

4.  กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20.




