FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบ ข.
Enclosure No.7 Form B.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

อยู่บา้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

(1) ข้าพเจ้า
I/We

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
being a trust unitholder of Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทัง้ สิน้ รวม
holding the total amount of

หน่วยและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
units, and having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province
ถนน
Road
จังหวัด
Province
ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2)

(3)

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรือ
, or

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรือ
, or

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

เสียง
votes

อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Age
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Age
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Age
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual General Meeting of Trust Unitholder for the Year 2022
on Tuesday 26th April 2022 at 14.00 hrs. via electronic meeting (E-Meeting)
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follow:
วาระที่ 1
Agenda 1
วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ประจาปี 2563
To consider and acknowledge the performance report of the year 2020.
พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ปี 2564
To consider and acknowledge the Trust’s Operating performance for the year 2021.

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and acknowledge the Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2021.
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับปี 2564 และการลดทุนชาระแล้วครั้งที่ 4
Agenda 4 To consider and acknowledge the distribution payment for the year 2021 and the 4th capital reduction.
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2565
Agenda 5 To consider and acknowledge the appointment of auditor and determination of remuneration for the Year 2022.
หมายเหตุ : วาระที่ 1 – 5 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Note: Agenda 1-5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 6 Other (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็ 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 trust unitholder.
(6) ในกรณี ที่ ข ้าพเจ้า ไม่ได้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รือระบุไว้ไม่ชัด เจนหรือในกรณี ที่ ที่ ป ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person 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 in 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.
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กิจ การใดที่ ผู้รับ มอบฉัน ทะได้ก ระท าไปในการประชุม เว้น แต่ ก รณี ที่ ผู้รบั มอบฉัน ทะไม่ อ อกเสี ย งตามที่ ข ้า พเจ้า ระบุในหนังสื อ มอบฉัน ทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that 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
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือ หน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านัน้
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (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 ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยทรัสต์ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The trust unitholders appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of
trust units to several proxies for splitting votes.
4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท.
Please affix duty stamp of Baht 20.
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