สิ•งที•ส่งมาด้วย 5 แบบ ก.
Enclosure 5 Form A.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
(Duty Stamp
Baht 20)

PROXY FORM A.
(สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท•วั ไป / For general unitholders)

เขียนที•
Written at

วันที•

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

อยู่บา้ นเลขที•

Nationality

Residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

รหัสไปรษณีย ์

อีเมล

โทรศัทพ์มือถือ

Postal Code

e-mail

Mobile Phone No.

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื•อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทัง! สิน!
รวม

หน่วย

Being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

trust units,

อายุ

Hereby appoint

age

ปี อยู่บา้ นเลขที•
years, residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย ์

อีเมล

โทรศัทพ์มือถือ

Postal Code

e-mail

Mobile Phone No.

หรือทรัสตี
•
or the Trustee, namely
(3.1)
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

จังหวัด
Province

อายุ

46

ปี อยู่บา้ นเลขที•

55/25 ซอยลาดพร้าว 29

46

years, residing at 55/25 Soi Lad Prao 29

ถนน

ลาดพร้าว

ตําบล/แขวง

จันทรเกษม

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

Lad Prao

Tambol/Khwaeng

Chandrakasem

Amphur/Khet

Chatuchak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10900

Province

Bangkok

Postal Code

10900

or
(3.2)

นายณรงศักดิ" ปลอดมีชยั
Mr. Narongsak Plodmechai

age

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

อายุ

53

53

years, residing at 70 Soi Ratburana 18

ปี อยู่บา้ นเลขที•

บางปะกอก

อําเภอ/เขต

Bang Pakok

Amphur/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10140

Province

Bangkok

Postal Code

10140

or
(3.3)

70 ซอยราษฎร์บรู ณะ #$
ราษฎร์บรู ณะ
Ratburana

นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ

อายุ

46

ปี อยู่บา้ นเลขที•

250/622

Miss Rassamee Ponsukcharoen

age

46

years, residing at

250/622

ถนน

รัชดาภิเษก

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ลาดยาว
Lat Yao

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Amphur/Khet

Chatuchak

Road

Ratchadapisek

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10900

Province

Bangkok

Postal Code

10900

หน้า 1 ของจํานวน 3 หน้า
Page 1 out of 3 pages
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คนหนึ• ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื• อเข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุม ผู้ถื อหน่ ว ย ทรัส ต์ป ระจํา ปี 2565 ในวันที•
21 เมษายน 2565 ตัง! แต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป โดยจัดประชุมผ่านสื•ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting on 21 April 2022 from 2.00 p.m. via electronics means (EAGM).

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง! นี! ดังนี!
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที! 1 รับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคําถามและคําตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ•มเติมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสาร
แทนการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
Agenda No. 1 Acknowledgement of the report of the resolutions and the summary of significant questions and answers of Trust Unitholders
from distributing documentation instead of holding the 2021 Annual General Meeting of Trust Unitholders
วาระที! 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2564
Agenda No. 2 Acknowledgement of CPNREIT’s performance outcomes of 2021
วาระที! 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับปี สนิ ! สุดวันที• 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 3 Acknowledgement of CPNREIT’s financial statements for the year ended 31 December 2021
วาระที! 4 รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานปี 2564
Agenda No. 4 Acknowledgement of the Distribution of Returns for the year ended 2021
วาระที! 5 รับทราบการแต่งตัง! ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจําปี %&'&
Agenda No. 5 Acknowledgement of the appointment of the external auditors and determination of the audit fee for the year 2022
(ระเบียบวาระที• 1-5 เป็ นเรื•องเพื•อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ)
(The agenda 1-5 are for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
วาระที! 6 พิจารณาเรื•องอื•นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.6 Other businesses (if any)

•

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที•เห็นสมควร
(a)

•

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี!
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

•

เห็นด้วย
Approve

•

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

•

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที•ไม่เป็ นไปตามที•ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ! ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน! ไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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.

(6) ในกรณีที•ขา้ พเจ้าแต่งตัง! ให้บคุ คลอื•นซึ•งมิใช่ทรัสตีให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที•ที•ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื•องใดนอกเหนือจากเรื•องที•ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที•มีก ารแก้ไขเปลี•ยนแปลงหรือเพิ•มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที•เห็นสมควร
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.

(7) ในกรณีที•ขา้ พเจ้าแต่งตัง! ให้ทรัสตีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที•เห็นสมควร หรือ
กรณี ที•ข้าพเจ้าแต่งตั!งให้ทรัสตีให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนนั!น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กําหนดให้ทรัสตีในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
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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 Trustee to vote “Approve” in all agendas of the meeting.

ลงชื•อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื•อ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที•มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุนให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื•อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

2. หลักฐานที•ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

· กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที•ไม่หมดอายุ (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
Individual trust unitholder is required to attach a certified true copy of his/her identification card or passport not expired (if such individual trust unitholder is a
foreigner)

· กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที•ไม่หมดอายุ (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามหนังสือรับรอง ที•ได้ลงชื•อในแบบนําส่งข้อซักถาม และ/หรือข้อเสนอแนะนี ! พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและ
ประทับตราสําคัญบริษัท
Corporate or juristic trust unitholder is required to attach a certified true copy of its Affidavit or Certificate of Incorporation together with a certified true copy of
the identification card or passport not expired (if such individual trust unitholder is a foreigner) of its authorized director who is the undersigned of this proposal
form

· กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คล มีการแก้ไขคํานําหน้าชื•อ ชื•อสกุล จะต้องแนบบหลักฐานราชการในการเปลี•ยนแปลงดังกล่าว
พร้อมทัง! รับรองสําเนาถูกต้อง
In case trust unitholder change their title, name, or surname, the copy of evidence of those changes shall be enclosed and certified true copy

3. กรุณาปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.

4. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี ! พร้อมเอกสารประกอบกลับมายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายในวันที• 21 เมษายน 2565
Please return this document together with supporting documents as specified to the REIT Manager within 21 April 2022
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Enclosure 5 Form B.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
(Duty Stamp
Baht 20)

PROXY FORM B.
(สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่างประเทศทีแต่งตัง! คัสโตเดียนในประเทศไทย / For foreign unitholders who have custodian in Thailand)

เขียนที
Written at

วันที

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที

I/We

Nationality

Residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

รหัสไปรษณีย ์

อีเมล

โทรศัทพ์มือถือ

Postal Code

e-mail

Mobile Phone No.

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยถือหน่วยทรัสต์จาํ นวนทัง! สิน!
รวม

หน่วย

Being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

trust units,

อายุ

ปี อยู่บา้ นเลขที

age

years, residing at

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

Province

Postal Code

•

หรือ ทรัสตี

or the Trustee, namely

(3.1)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

อายุ

46

ปี อยู่บา้ นเลขที

55/25 ซอยลาดพร้าว 29

Mrs. Tipaphan Puttarawigorm

age

46

years, residing at

55/25 Soi Lad Prao 29

ถนน

ลาดพร้าว

ตําบล/แขวง

จันทรเกษม

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Road

Lad Prao

Tambol/Khwaeng

Chandrakasem

Amphur/Khet

Chatuchak

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10900

Province
or

Bangkok

Postal Code

10900

(3.2)

นายณรงค์ศกั ดิ# ปลอดมีชยั

อายุ

53

ปี อยู่บา้ นเลขที

70 ซอยราษฎร์บรู ณะ 18

Mr.Narongsak Plodmechai

age

53

years, residing at

70 Soi Ratburana 18

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

บางปะกอก
Bang Pakok

อําเภอ/เขต

ราษฎร์บรู ณะ

Amphur/Khet

Ratburana

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10140

Province
or

Bangkok

Postal Code

10140

(3.3)

นางสาวรัศมี พลสุขเจริญ
Miss Rassamee Ponsukcharoen

อายุ

46

ปี อยู่บา้ นเลขที

250/622

age

46

years, residing at

250/622

ถนน

รัชดาภิเษก

ตําบล/แขวง

ลาดยาว

Road

Ratchadapisek

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์

10900

Province

Bangkok

Postal Code

10900

Lat Yao

อําเภอ/เขต

จตุจกั ร

Amphur/Khet

Chatuchak
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คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดีย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้าเพื อเข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแ ทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถื อหน่ว ยทรัสต์ป ระจําปี 2565 ในวันที
21 เมษายน 2565 ตัง! แต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป โดยจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting on 21 April 2022 from 2.00 p.m. via electronics means
(E-AGM).

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง! นี! ดังนี!
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

•

มอบฉันทะตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทงั! หมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total number of trust units held and having the right to vote

•

มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial trust units as follows:

•

หน่วยทรัสต์
Number of

หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
trust units, and having the right to vote

เสียง
votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง! นี! ดังนี!
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที/ 1 รับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคําถามและคําตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิมเติมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่ง
เอกสารแทนการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
Agenda No. 1 Acknowledgement of the report of the resolutions and the summary of significant questions and answers of Trust Unitholders
from distributing documentation instead of holding the 2021 Annual General Meeting of Trust Unitholders
วาระที/ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2564
Agenda No. 2 Acknowledgement of CPNREIT’s performance outcomes of 2021
วาระที/ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สาํ หรับปี สนิ ! สุดวันที 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 3 Acknowledgement of CPNREIT’s financial statements for the year ended 31 December 2021
วาระที/ 4 รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานปี 2564
Agenda No. 4 Acknowledgement of the Distribution of Returns for the year ended 2021
วาระที/ 5 รับทราบการแต่งตัง! ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชีประจําปี 2565
Agenda No. 5 Acknowledgement of the appointment of the external auditors and determination of the audit fee for the year 2022
(ระเบียบวาระที 1-5 เป็ นเรืองเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ)
(The agenda 1-5 are for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
วาระที/ 6 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6 Other businesses (if any)

•

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

•

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี!
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

•

เห็นด้วย

เสียง • ไม่เห็นด้วย

เสียง • งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ! ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน! ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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.
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(7) ในกรณีทีข้าพเจ้าแต่งตัง! ให้บุคคลอืนซึงมิใช่ทรัสตีให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ทีที ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือ
เพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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.

(8) ในกรณีทีข้าพเจ้าแต่งตัง! ให้ทรัสตีเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรือ
กรณี ทีข้าพเจ้าแต่งตั!งให้ทรัสตีให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั!น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กําหนดให้ทรัสตีในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
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 Trustee to vote “Approve” in all agendas of the meeting.

ลงชือ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชือ/Signed
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี! ใช้เฉพาะกรณีทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง! ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านัน!
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

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

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

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

3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. กรุณาปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
5. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี ! พร้อมเอกสารประกอบกลับมายังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายในวันที 21 เมษายน 2565
Please return this document together with supporting documents as specified to the REIT Manager within 21 April 2022
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