สิงทีส่ งมาด้ วย/Enclosure 7
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์__________________
Unitholder’s Registration No.

เขียนที______________________________
Written at
วันที _ เดือน
Date Month

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

พ.ศ. ____________
Year

(1) ข้ าพเจ้ า_______________________________สัญชาติ_______________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที_________________________
I/We
Nationality
age
years, residing at
ถนน__________________________ตําบล/แขวง___________________________________อําเภอ/เขต________________________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด____________________________________________________รหัสไปรษณีย์______________________________________________
Province
Postal code
(2) เป็ นผู้ถอื หน่วยทรัสต์ของ ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
Being a unitholder of S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (SPRIME)
โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทังสินรวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________ เสียง
Holding a total of
trust units and having the vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one option)
กรณีเลือกข้ อ 1. ให้ ทําเครื องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark 
and provide details of the proxies.

กรณีเลือกมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระ
ให้ ทําเครื องหมาย  ทีข้ อ 2.
If choosing the independent
director, please mark  on No. 2.

1. ชือ_________________________________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที________________
Name
age
years, residing at
ถนน________________________ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต__________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
โทร_____________________________________อีเมล_________________________________หรือ
Phone number
E-mail
Or
ชือ_________________________________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที________________
Name
age
years, residing at
ถนน________________________ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต___________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณีย์____________________________
Province
Postal code
โทร_____________________________________อีเมล_____________________________________
Phone number
E-mail
2. นางทิพวรรณ ชยุติมนั ย์ ซึงเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
Mrs. Tippawan Chayutimand, an independent director of S REIT Management Co., Ltd.

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในวัน
พุธที 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อทีพึงจะเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้ วย
Anyone of these persons as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders on
Wednesday, 20 April 2022, at 2.00 p.m. via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั งที 1/2565
To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders No. 1/2022
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
เห็นด้ วย
Approve

วาระที 2
Agenda 2

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ประจําปี 2564
To consider and acknowledge the SPRIME’s operating performance for the year 2021
วาระนีเป็ นเพียงวาระแจ้ งเพือทราบ
This agenda item is for acknowledgement only.

วาระที 3
Agenda 3

พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรั สต์ สําหรั บรอบปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
To consider and acknowledge the financial statements of SPRIME for the fiscal year ended 31 December 2021
วาระนีเป็ นเพียงวาระแจ้ งเพือทราบ
This agenda item is for acknowledgement only.

วาระที 4
Agenda 4

พิจารณารั บทราบการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ สําหรับรอบปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
To consider and acknowledge the dividend payment to the trust unitholders for the fiscal year ended 31 December 2021
วาระนีเป็ นเพียงวาระแจ้ งเพือทราบ
This agenda item is for acknowledgement only.

วาระที 5
Agenda 5

พิจารณารับทราบการแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2565
To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2022
วาระนีเป็ นเพียงวาระแจ้ งเพือทราบ
This agenda item is for acknowledgement only.

วาระที 6
Agenda 6

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
To consider other business (if any)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
เห็นด้ วย
Approve

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
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 deemed as the
vote performed by myself/ourselves as unitholder.
(6) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใด
นอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or such intention 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.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผูี ้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in the Proxy Form shall be
deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed

(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor

)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน หน่วยทรัสต์ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark: 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 unit to
many proxies for splitting vote.

