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Attachment 9 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส ำหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

เขียนที่   
วนัที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                              Nationality  

อยู่บำ้นเลขที ่ ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                      Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                   Province                                                Postal Code                           Tel 

(2)  เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท  
      being a trust unitholder of AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ ำนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                        เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of                     units, and having the right to vote equal to            votes as follows: 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

                   (3.1) อำย ุ    ปี อยู่บำ้นเลขที่                                          
                age      years, reside at 

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

                 (3.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                             อำย ุ      67       ปี  อยู่บำ้นเลขที่        46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                 Mr. Thanachai Santichaikul                    age       67     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -     Tambol/Khwaeng              Pravet        Amphur/Khet Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok              Postal Code                10250     

หรือ 
Or 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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                  (3.3)     เรืออำกำศโท ศภุกร จนัทศำศวตั                   อำย ุ  54          ปี  อยู่บำ้นเลขที่            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1     
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat            age   54        years, resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต              คลองเตย  
Road           -   Tambol/Khwaeng             Klongton                              Amphur/Khet          Klong Toei  
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                      10110     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
ประจ ำปี 2565 ของทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษำยน 
2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust for the Year 2022 on 29 April 2022, at 10.00 hrs., at 
Mandarin A Room, 1st Floor, Mandarin Hotel Bangkok, No. 662, Rama IV Road, Maha Phruettharam, Bangrak, Bangkok 10500 or 
any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(4.1)   วาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG ประจ าปี 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the operation performance of AIMCG for the year 2021 

หมำยเหต:ุ วำระที่ 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

(4.2)   วาระที ่2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG ส าหรับปี 
2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To acknowledge the 2021 financial statements of AIMCG for the fiscal year ended 31 
December 2021 

หมำยเหต:ุ วำระที่ 2 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

(4.3) วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์
AIMCG ประจ าปี 2565  

Agenda 3  To acknowledge the appointment of the auditors as the auditors of AIMCG and determination 
of the remuneration for the year 2022 

หมำยเหต:ุ วำระที่ 3 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

(4.4) วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 
 Agenda 4 To consider and approve proposals for rental payment for the Porto Chino Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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(4.5) วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5 To consider and approve proposals for rental payment for the UD Town Project 

 วาระที ่5.1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5.1  To consider and approve the proposal of Discount on Outstanding Debt of UD Town Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่5.2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5.2  To consider and approve the proposals for payment of rental fees and the Rental Income 

Difference of UD Town Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.6) วาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 Other matters (if any) 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(5)  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำใหผู้ถ้ือ
หน่วยทรสัตร์ะบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

  In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify 
your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.     

 (6)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

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



 

Page 4 
 

(7)  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                        In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) 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 of 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. 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
 
ลงช่ือ/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 
 

   ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
หมำยเหต ุ
ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of units to several proxies for splitting votes.  
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Attachment 9 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(ส ำหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่ปรำกฏในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหน่วยทรสัต)์ 

(For foreign trust unitholders who have custodian in Thailand only) 
แบบ ข. 
Form B. 

เขียนที่   
วนัที่ เดือน            พ.ศ.  
Date Month Year 

(1)  ขำ้พเจำ้                                สญัชำติ   
       I/We                              Nationality  

อยู่บำ้นเลขที ่ ถนน          ต ำบล/แขวง  
Reside at Road                                                            Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet                                    Province                                                         Postal Code                                          
ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหน่วยทรสัต ์(Custodian) ใหก้บั   
as a Custodian for 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท 
being a trust unitholder of AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
โดยถือหน่วยทรสัตจ์ ำนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                               เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of            units, and having the right to vote equal to               votes as follows: 

 )2) ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint 

(2.1) อำย ุ   ปี อยู่บำ้นเลขที่                                                   
      age          years, reside at  

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          
Province  Postal Code   

 หรือ กรรมกำรอิสระ  
 or Independent Director, namely  

                 (2.2)         นำยธนะชยั สนัติชยักลู                           อำย ุ      67       ปี  อยู่บำ้นเลขที่           46 ซอยพฒันำกำร 65 แยก 1   
                                  Mr. Thanachai Santichaikul                 age       67     years, resides at       46 Soi Pattanakarn 65 Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                   ประเวศ      อ ำเภอ/เขต              ประเวศ  
Road              -      Tambol/Khwaeng          Pravet            Amphur/Khet           Pravet   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10250  
Province           Bangkok            Postal Code                     10250     

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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หรือ 
or 

 
                  (2.3)     เรืออำกำศโท ศภุกร จนัทศำศวตั               อำย ุ  54          ปี  อยู่บำ้นเลขที่            64 ซอยนภำศพัท ์แยก 1      
                              Flg. Off. Supakorn Chantasasawat        age   54        years,   resides at       64 Soi Napha Sap Yaek 1   
ถนน                      - ต ำบล/แขวง                         คลองตนั      อ ำเภอ/เขต                    คลองเตย             
Road              -      Tambol/Khwaeng               Klongton              Amphur/Khet                 Klong Toei   
จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร       รหสัไปรษณีย ์               10110  
Province          Bangkok            Postal Code                   10110    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์
ประจ ำปี 2565 ของทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์เอไอเอ็ม คอมเมอรเ์ชียล โกรท ในวนัที่ 29 เมษำยน 
2565 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องแมนดำริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริน โฮเต็ล เลขที่ 662 ถนนพระรำมสี่ แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM 
Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust for the Year 2022 on 29 April 2022, at 10.00 hrs., at 
Mandarin A Room, 1st Floor, Mandarin Hotel Bangkok, No.662, Rama IV Road, Maha Phruettharam, Bangrak, Bangkok 10500 or 
any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบำงสว่น คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรสัต ์            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                       เสียง
          Number of unit trust    units, and having the right to vote equal to                              votes, 

(4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(4.1)   วาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์AIMCG ประจ าปี 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the operation performance of AIMCG for the year 2021 

หมำยเหต:ุ วำระที่ 1 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
 Remark: Agenda 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.   

(4.2)   วาระที ่2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของกองทรัสต์ AIMCG ส าหรับปี 
2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To acknowledge the 2021 financial statements of AIMCG for the fiscal year ended 31 
December 2021 

หมำยเหต:ุ วำระที่ 2 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

(4.3) วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์
AIMCG ประจ าปี 2565  

Agenda 3  To acknowledge the appointment of the auditors as the auditors of AIMCG and determination 
of the remuneration for the year 2022 
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หมำยเหต:ุ วำระที่ 3 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี ้
Remark: Agenda 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required. 

(4.4) วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าโครงการ พอรโ์ต้ ชิโน่ 
 Agenda 4 To consider and approve proposals for rental payment for the Porto Chino Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.5) วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5 To consider and approve proposals for rental payment for the UD Town Project 

 วาระที ่5.1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับส่วนลดหนีค้งค้างโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5.1  To consider and approve the proposal of Discount on Outstanding Debt of UD Town Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่5.2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอเก่ียวกับการช าระค่าเช่าและค่าเช่าส่วนต่างโครงการ ยูดี ทาวน ์
 Agenda 5.2  To consider and approve the proposals for payment of rental fees and the Rental Income 

Difference of UD Town Project 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(4.6) วาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 Other matters (if any) 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

deem appropriate in all respects. 
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    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(5) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอควำมกรุณำใหผู้ถ้ือ
หน่วยทรสัตร์ะบเุสียงลงคะแนนโดยเฉพำะเจำะจงว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your 
vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.      

(6)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

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

 (7) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีรวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                       In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) 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 of 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. 

กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 
ลงช่ือ/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 
 

   ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมำยเหต ุ

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่ำนัน้ 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 
use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำ รถ
แบ่งแยกจ ำนวนหน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได  ้

 The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of units to several proxies for splitting votes. 

 
 


