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เอกสารแนบ 11 
Enclosure 11 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

 

เขียนท่ี   
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

(1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ  
       I/We                                                          Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at Road                                                                            Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  
Amphur/Khet                                                                   Province                                                                          Postal Code                                                                Tel 
 

(2)  เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสุิตธานี 
      being a trust unitholder of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                                                                                                     

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of        unit, and having the right to vote equal to votes as follows: 
  

(3)  ขอมอบฉันทะให ้  
 Hereby appoint 
  

(3.1)  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  
        age  years, reside at   

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet   

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code   
 

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  
 

(3.2)                            นางสาวณฐัรินทร ์ตาลทอง                      อาย ุ          53          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     376/142                                              . 
                                         Miss Nattharin Talthong                  age       53                  years, resides at    376/142                                                            . 

ถนน             พระราม 3                                    ต าบล/แขวง                        บางโคล ่                            อ าเภอ/เขต        บางคอแหลม  
Road                Rama3 Amphur Tambol/Khwaeng               Bang Khlo Amphur/Khet    Bang Kho Laem  

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                      10120  
Province              Bangkok Postal Code                   10120                
 

(3.3)                            นายวรีพนัธ ์พลูเกษ                                อาย ุ          61          ปี อยู่บา้นเลขท่ี      7/1 ซอยพฒันเวศม ์15                            . 
                                         Mr. Virapan Pulges                      age       61                   years, resides at       7/1 Soi Pattanavet 15                                  . 

ถนน                                                     ต าบล/แขวง              คลองตนัเหนือ                             อ าเภอ/เขต        วฒันา  
Road Tambol/Khwaeng               Klong Ton Nuea Amphur/Khet    Wattana  

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                      10110  
Province              Bangkok Postal Code                   10110                
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No.1/2022 
on 14th December 2022, at 10.00 hrs., through electronic media (E-EGM) in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระท่ี 1  พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ทรัพย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ 
จ ากัด 

 Agenda No. 1  To consider and approve the disposition of asset of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) in the part of Dusit 

D2 Chiangmai Hotel to Sub TCC Hotel Chiangmai Company Limited 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

  Approve     Disapprove    Abstain  

 
 

(4.2)   วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์

 Agenda No. 2  To consider and approve the disposition of asset of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) in the part of Dusit 

D2 Chiangmai Hotel according to the conditions approved by the meeting of the trust unitholders of DREIT 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

  Approve     Disapprove    Abstain  
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(4.3)   วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยส์ินท่ีจ าหน่ายไป และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องของกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

 Agenda No. 3  To consider and approve the termination of lease agreement of disposal asset and the amendment of relevant lease agreements of DREIT, which 

is a related party transaction between DREIT and the persons related to REIT Manager 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

  Approve        Disapprove     Abstain  

 
(4.4) วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 Agenda No. 4  To consider other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

Approve     Disapprove    Abstain  

 

(5)  ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัตร์ะบุเสียง
ลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า 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)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   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. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน

ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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. 
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                                                                                                 ลงชื่อ/Signed ..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

                                         ( ) 

 
 

                                                                                                   ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                                        ( ) 

หมายเหต ุ
ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
(ส าหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ี่ปรากฏในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต)์ 
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

 

เขียนท่ี                    
  
  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้ สญัชาติ   
       I/We    Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์(Custodian) ใหก้บั  

as a Custodian for  
 

ซึ่งเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสุิตธานี 
being a trust unitholder of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust                                                                                                                                                      

โดยถือหน่วยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of  unit, and having the right to vote equal to   votes as follows: 
 

(2)  ขอมอบฉันทะให ้  
 Hereby appoint 
  

(2.1) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
            age      years, reside at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code   

 หรือ กรรมการอิสระ  
 or Independent Director, namely  

 

(2.2)                            นางสาวณฐัรินทร ์ตาลทอง                      อาย ุ          53          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     376/142                                                 . 
                                         Miss Nattharin Talthong           age       52 years, resides at    376/142                                                            . 

ถนน             พระราม 3                                    ต าบล/แขวง                        บางโคล่                             อ าเภอ/เขต        บางคอแหลม  
Road                Rama3 Amphur Tambol/Khwaeng               Bang Khlo Amphur/Khet    Bang Kho Laem  

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                      10120  
Province              Bangkok Postal Code                   10120                
 

(2.3)                            นายวรีพนัธ ์พลูเกษ                                อาย ุ          61          ปี อยู่บา้นเลขท่ี      7/1 ซอยพฒันเวศม ์15                             . 
                                         Mr. Virapan Pulges                 age       60 years, resides at       7/1 Soi Pattanavet 15                                  . 

ถนน                                                   ต าบล/แขวง             คลองตนัเหนือ                             อ าเภอ/เขต        วฒันา  
Road Tambol/Khwaeng               Klong Ton Nuea Amphur/Khet    Wattana  

จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                      10110  
Province              Bangkok Postal Code                   10110                

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทนุใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดใน
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust No.1/2022 
on 14th December 2022, at 10.00 hrs., through electronic media (E-EGM) in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

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

  มอบฉันทะตามจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            

 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรสัต ์ หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
Unit trust units, and having the right to vote equal to votes, 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1)   วาระท่ี 1  พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ทรัพย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ 
จ ากัด 

 Agenda No. 1  To consider and approve the disposition of asset of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) in the part of Dusit 

D2 Chiangmai Hotel to Sub TCC Hotel Chiangmai Company Limited 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

Approve     Disapprove    Abstain  

 

(4.2)  วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์

 Agenda No. 2  To consider and approve the disposition of asset of Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) in the part of Dusit 

D2 Chiangmai Hotel according to the conditions approved by the meeting of the trust unitholders of DREIT 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

Approve     Disapprove    Abstain  
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(4.3)   วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยส์ินท่ีจ าหน่ายไป และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

เช่าทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องของกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต ์

 Agenda No. 3  To consider and approve the termination of lease agreement of disposal asset and the amendment of relevant lease agreements of DREIT, which 

is a related party transaction between DREIT and the persons related to REIT Manager 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

Approve     Disapprove    Abstain  

 

(4.4) วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 Agenda No. 4  To consider other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (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 at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

Approve     Disapprove    Abstain  

 

(5) ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยทรสัตม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือหน่วยระบุเสียงลงคะแนน
โดยเฉพาะเจาะจงว่า 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) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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. 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 

                                                                                   ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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หมายเหต ุ

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่านัน้ 

Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ า นวน
หน่วยทรสัตใ์หผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 


