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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY FORM A. 

(สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั�วไป / For general unitholders) 

 

เขียนที�                                            
Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้                   สญัชาติ          อยู่บา้นเลขที�  

       I/We                  Nationality  Residing at  

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  

Road                                                     Tambol/Khwaeng Amphur/Khet   Province 

รหสัไปรษณีย ์ อีเมล    โทรศทัพมื์อถือ                   

Postal Code e-mail             Mobile Phone No.  

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทั!งสิ !น 

รวม               หน่วย     

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

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

 (3)  ขอมอบฉันทะให ้   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที� 
 Hereby appoint         age   years, residing at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั  

Road                  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet    Province 

รหสัไปรษณีย ์              อีเมล     โทรศทัพมื์อถือ                 
Postal Code             e-mail         Mobile Phone No.  

 

�  หรือทรัสตี  

or the Trustee, namely 

(3.1)          นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม      อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขที�        55/25 ซอยลาดพรา้ว 29         

   Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                    age 46 years, residing at  55/25 Soi Lad Prao 29        

ถนน ลาดพรา้ว         ตาํบล/แขวง    จนัทรเกษม อาํเภอ/เขต จตจุกัร       

Road              Lad Prao      Tambol/Khwaeng Chandrakasem   Amphur/Khet   Chatuchak     

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์        10900                                    
Province        Bangkok Postal Code            10900     

or  

(3.2)          นายณรงศกัดิ" ปลอดมีชยั อาย ุ 53 ปี อยู่บา้นเลขที�      70 ซอยราษฎรบ์รูณะ #$        

  Mr. Narongsak Plodmechai                              age 53 years, residing at    70 Soi Ratburana 18         

ถนน   ตาํบล/แขวง บางปะกอก อาํเภอ/เขต ราษฎรบ์รูณะ  

Road                        Tambol/Khwaeng Bang Pakok  Amphur/Khet      Ratburana 

จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                  10140                          
Province            Bangkok Postal Code                        10140 

or  

(3.3)         นางสาวรศัมี พลสขุเจริญ  อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขที�         250/622            

                  Miss Rassamee Ponsukcharoen                                                       age 46 years, residing at       250/622        

ถนน รชัดาภิเษก  ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตจุกัร  

Road                 Ratchadapisek    Tambol/Khwaeng Lat Yao  Amphur/Khet          Chatuchak 

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                 10900                          
Province             Bangkok Postal Code                       10900 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

 20 บาท 

(Duty Stamp  

Baht 20) 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหน่วย ทรัสต์ประจําปี 2565 ในวันที�  
21 เมษายน 2565 ตั!งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยจดัประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั!งนี! ดงันี! 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที! 1 รบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบจากการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการจัดส่งเอกสาร
แทนการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 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 รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2564 

Agenda No. 2  Acknowledgement of CPNREIT’s performance outcomes of 2021 

วาระที! 3 รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตส์าํหรบัปีสิ !นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3  Acknowledgement of CPNREIT’s financial statements for the year ended 31 December 2021 

วาระที! 4 รบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2564 

Agenda No. 4  Acknowledgement of the Distribution of Returns for the year ended 2021 

วาระที! 5 รบัทราบการแต่งตั!งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี %&'& 

Agenda No. 5  Acknowledgement of the appointment of the external auditors and determination of the audit fee for the year 2022  

(ระเบียบวาระที� 1-5 เป็นเรื�องเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ) 
(The agenda 1-5 are for acknowledgement, therefore there is no vote casting.) 

 วาระที! 6 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
Agenda No.6 Other businesses (if any) 

 

�      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี! 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

�     เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี!ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั!นไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์

    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�ขา้พเจา้แต่งตั!งใหบ้คุคลอื�นซึ�งมิใช่ทรสัตีใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีก ารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�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�ขา้พเจา้แต่งตั!งให้ทรสัตีเป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยใหมี้สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  หรือ
กรณีที�ข้าพเจ้าแต่งตั!งให้ทรัสตีให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนนั!น  ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กาํหนดใหท้รสัตีในฐานะผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่าวในทกุวาระของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 แบบ ก. 

Enclosure 5 Form A. 

หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

Page 3 out of 3 pages 

 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 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

ลงชื�อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหน่วยทรสัตที์�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทนุให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

· กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทางที�ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

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)  

· กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางที�ไม่หมดอายุ  (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตามหนังสือรบัรอง ที�ไดล้งชื�อในแบบนาํส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะนี! พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและ
ประทบัตราสาํคญับริษัท 

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  

· กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์/ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบคุคล มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อสกลุ จะตอ้งแนบบหลกัฐานราชการในการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 
พรอ้มทั!งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

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. กรุณาปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20. 

4. กรุณาส่งเอกสารฉบบันี! พรอ้มเอกสารประกอบกลบัมายงัผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที� 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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY FORM B. 

(สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์่างประเทศที แต่งตั!งคสัโตเดียนในประเทศไทย / For foreign unitholders who have custodian in Thailand) 

 

เขียนที                                             
Written at 

วนัที  เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้                   สญัชาติ          อยู่บา้นเลขที   

       I/We                  Nationality  Residing at  

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  

Road                                                     Tambol/Khwaeng Amphur/Khet   Province 

รหสัไปรษณีย ์ อีเมล    โทรศทัพมื์อถือ                   

Postal Code e-mail             Mobile Phone No.  

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทั!งสิ !น 

รวม               หน่วย     

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

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

 (3)  ขอมอบฉันทะให ้  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที     Hereby appoint    

 Hereby appoint     age years, residing at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

�  หรือ ทรัสตี  

or the Trustee, namely 

(3.1)          นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม      อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขที         55/25 ซอยลาดพรา้ว 29         

                    Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                                            age 46 years, residing at  55/25 Soi Lad Prao 29          

ถนน ลาดพรา้ว         ตาํบล/แขวง    จนัทรเกษม อาํเภอ/เขต จตจุกัร       

Road              Lad Prao      Tambol/Khwaeng Chandrakasem   Amphur/Khet   Chatuchak     

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์        10900                                    
Province        Bangkok Postal Code            10900     

or  

(3.2)         นายณรงคศ์กัดิ# ปลอดมีชยั  อาย ุ 53 ปี อยู่บา้นเลขที          70 ซอยราษฎรบ์รูณะ 18            

                  Mr.Narongsak Plodmechai                                                             age 53 years, residing at       70 Soi Ratburana 18          

ถนน   ตาํบล/แขวง บางปะกอก อาํเภอ/เขต ราษฎรบ์รูณะ  

Road                        Tambol/Khwaeng Bang Pakok  Amphur/Khet          Ratburana 

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                 10140                          
Province             Bangkok Postal Code                       10140 

or  

(3.3)         นางสาวรศัมี พลสขุเจริญ  อาย ุ 46 ปี อยู่บา้นเลขที          250/622            

                  Miss Rassamee Ponsukcharoen                                                       age 46 years, residing at       250/622          

ถนน รชัดาภิเษก  ตาํบล/แขวง ลาดยาว อาํเภอ/เขต จตจุกัร  

Road                 Ratchadapisek    Tambol/Khwaeng Lat Yao  Amphur/Khet          Chatuchak 

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                 10900                          
Province             Bangkok Postal Code                       10900 

ปิดอากรแสตมป์ 

 20 บาท 

(Duty Stamp  

Baht 20) 
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คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแ ทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2565 ในวันที   
21 เมษายน 2565 ตั!งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยจดัประชมุผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส ์(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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั!งนี! ดงันี! 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

�  มอบฉันทะตามจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั!งหมดที ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 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:                                                              

�  หน่วยทรสัต ์            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง                          

 Number of       trust units, and having the right to vote                             votes 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั!งนี! ดงันี! 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที/ 1 รบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบจากการสอบถามขอ้มลูเพิ มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการจดัส่ง
เอกสารแทนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 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 รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2564 

Agenda No. 2  Acknowledgement of CPNREIT’s performance outcomes of 2021 

วาระที/ 3 รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตส์าํหรบัปีสิ !นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3  Acknowledgement of CPNREIT’s financial statements for the year ended 31 December 2021 

วาระที/ 4 รบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2564 

Agenda No. 4  Acknowledgement of the Distribution of Returns for the year ended 2021 

วาระที/ 5 รบัทราบการแต่งตั!งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 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 เป็นเรื องเพื อทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ) 
(The agenda 1-5 are for acknowledgement, therefore there is no vote casting.) 

วาระที/ 6 พิจารณาเรื องอื น ๆ (ถา้มี)  

Agenda No. 6 Other businesses (if any)   

�      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที 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)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี! 
               (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

�  เห็นดว้ย เสียง � ไม่เห็นดว้ย เสียง � งดออกเสียง เสียง 

 Approve votes          Disapprove                               votes  Abstain                                votes  

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที ไม่เป็นไปตามที ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี!ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั!นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์

    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) ในกรณีที ขา้พเจา้แต่งตั!งใหบุ้คคลอื นซึ งมิใช่ทรสัตีใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที ที ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที มีการแกไ้ขเปลี ยนแปลงหรือ
เพิ มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที 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. 

(8) ในกรณีที ขา้พเจา้แต่งตั!งใหท้รสัตีเป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยใหมี้สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที เห็นสมควร หรือ
กรณีที ขา้พเจ้าแต่งตั!งให้ทรสัตีให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนนั!น ให้ถือว่าข้าพเจ้า
กาํหนดใหท้รสัตีในฐานะผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่าวในทกุวาระของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  

 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 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

ลงชื อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

หมายเหต ุ

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี! ใชเ้ฉพาะกรณีที ผูถื้อหน่วยทรสัตที์ ปรากฏชื อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั!งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุใหเ้ท่านั!น 

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

2. หลกัฐานที ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผูถื้อหน่วยทรสัตที์ มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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.  กรุณาปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

     Please affix duty stamp of Baht 20.   

5. กรุณาส่งเอกสารฉบบันี! พรอ้มเอกสารประกอบกลบัมายงัผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัที  21 เมษายน 2565 

    Please return this document together with supporting documents as specified to the REIT Manager within 21 April 2022 

 

 

 

 

 

 


