หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form (Form Khor)
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์………………………………
Trust Unit holder’s Registration No.

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
Enclosure 5

เขียนที…
่ …………………………………………….
Written at
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………….
Date
Month
Year

(1) ข้ าพเจ้ า .......................................................................................................................................
I/We
สัญชาติ ............................................. อยูบ่ ้ านเลขที่……….…………..………ถนน....................................................
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง .......................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................
Sub-district
District
Province
รหัสไปรษณีย์ .....................................
Zip Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ ให้ กบั .................................................................................
As a Custodian for
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสานักงานจีแลนด์
being a trust unit holder of GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust
โดยถือหน่วยทรัสต์ จานวนทังสิ
้ ้นรวม………………….หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………….……….เสียง
holding the total amount of ……………….units and the voting right equals to ………………….votes.
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ……………………………………………………….……. อายุ……...…...ปี
Name
Age
ears

อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………………...………....ถนน………….…....….……. ตาบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต………………….…………….……จังหวัด…………..…....……....รหัสไปรษณีย์…………………... หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
2. ชื่อ……………………………………………………….……. อายุ……...…...ปี
Name
Age
ears
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………………...………....ถนน………….…....….……. ตาบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต………………….…………….……จังหวัด…………..…....……....รหัสไปรษณีย์…………………... หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
3. ชื่อ……………………………………………………….……. อายุ……...…...ปี
Name
Age
ears
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………………...………....ถนน………….…....….……. ตาบล/แขวง………….….….……………
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต………………….…………….……จังหวัด…………..…....……....รหัสไปรษณีย์…………………... หรื อ
District
Province
Postal Code
, or
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 หรื อ ทรัสตี or Trustee
(1)
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
อายุ
Ms. Pijittra Trirattanathada
age
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambol/Khwaeng
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
(2)
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
อายุ
Mrs. Tipaphan Puttarawigorm
age
ถนน
ลาดพร้ าว
ตาบล/แขวง
Road
Lad Prao
Tambol/Khwaeng
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code
(3)
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
อายุ
Ms. Aon-anong Chaithong
age
ถนน
หทัยราษฎร์
ตาบล/แขวง
Road
Hathairat Tambol/Khwaeng
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Co

37

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
548/7 ซอยนนทรี 28
37 years, reside at
548/7 Soi Nonsi 28
ช่องนนทรี
อาเภอ/เขต ยานนาวา
Chong Nonsi
Amphur/Khet
Yannawa
10120
หรื อ
10120
43 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 55/2 ซอยลาดพร้ าว 29
43 years, reside at
55/2 Soi Lad Prao 29
จันทรเกษม
อาเภอ/เขต จตุจกั ร
Chandrakasem
Amphur/Khet
Chatuchak
10900
หรื อ
10900
40 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
521/398
40 years, reside at
521/398
สามวาตะวันตก
อาเภอ/เขต คลองสามวา
amwatawantok
Amphur/Khet
Klongsamwa
10510
10510

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน12
้ อาคารเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ ส แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะ
พึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Trust
Unit holders of the Year 2018 (“AGM”) on 26 April, 2018 at 10.00 hours at Conference Room, 12th floor, the
Ninth Towers Grand Rama 9, no. 33/4, Rama 9 Road, Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(3) จานวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/We grant my/our amount of holding units for my/our proxy to vote as follows:
 เท่ากับจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding units and voting right.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding units as follows:
หน่วยทรัสต์.....................................หน่วย
และออกเลียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................เสียง
Trust Unit
units and have the rights to vote equal to
votes
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1

พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560 (ตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560)
Agenda 1 To consider and acknowledge the operating results for the year 2017 (From 12 April
2017 to 31 December 2017)
วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบงบการเงิน ประจาปี 2560 (ตังแต่
้ วนั ที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560)
Agenda 2 To consider approving the Company’s Financial Statements for the year 2017 (From 12
April 2017 to 31 December 2017)
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of the
remuneration of auditors
(ระเบียบวาระที่ 1-3 เป็ นเรื่ องเพือ่ ทราบ จึงไม่ต้องลงมติ)
(The agenda 1-3 are for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 4 Other matters (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ...................................................................
Statement or other evidences (If any) of the Proxy
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(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be
deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the unit holder.
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อ ระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุไว้ ข้ า งต้ น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by
myself/ourselves, except for mistaken votes.

ลงลายมือชื่อ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉันทะ
Signature (…….………………………………..……..) Grantor

ลงลายมือชื่อ ………….…………...……..……..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy

ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy

ลงลายมือชื่อ ………….…………...………..…..……….. ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (………………………………...…………..) Proxy
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หมายเหตุ 1. หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบข.นี ใ้ ช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ น ผู้ล งทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์เท่านัน้
Only foreign unit holders as registered in the registration book who have custodian in
Thailand can use the Proxy Form Khor
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy form are :
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
Power of Attorney from unit holder authorizing a custodian to sign the proxy form on
behalf of the unit holder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a
Custodian.
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
The Unit holder appointed the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the
meeting and may not split the number of his or her units between many proxies in order to
split his or her votes.
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