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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที�                                           
Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ  
       I/We                                         nationality   

อยูบ่า้นเลขที�           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์            
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้ โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) (“กองทุนรวม”) โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทั=งสิ=นรวม        
 หน่วย                                        
                          being a unitholder of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund (TLGF) (the “Fund”), holding the total amount of units,                  

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

  
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที� 
                                                            

  Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

หรือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

or the fund manager, namely 

   อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที�            
 age                                                      years, reside at             

ถนน       ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province               Postal Code               

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ครั= งที�            ในวนัที�            เวลา ............. น. 
ณ                                                                                                                                     กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.        on             at        a.m. at                         
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 

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

(1)   วาระที� 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื�องที�สําคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
Agenda Item 1  To acknowledge the Fund’s significant management and future direction in management  

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(2)  วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจําปี 2561/ 2562  
Agenda Item 2  To acknowledge the Fund’s performance for the year 2018/ 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 
(3)  วาระที� 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และบัญชีกาํไรขาดทุนสิ8นสุด ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

Agenda Item 3  To acknowledge the statement of financial position (balance sheet) and the profit and loss statement for 

the year ended February 28, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
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(4)  วาระที� 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี  2561/2562  
Agenda Item 4  To acknowledge the dividend payment for the year 2018/ 2019  

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(5) วาระที� 5  รับทราบการแต่งตั8งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 
Agenda Item 5  To acknowledge the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2019 

    

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(6) วาระที� 6  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 6  Other businesses (if any)     

�      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี= 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี= ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั=นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 
   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 unitholder. 

 

(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                             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 vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที�ผู ้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีที�ผู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 

 

 
ลงชื�อ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 

units to several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนที�                                           
Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ  
       I/We                                         nationality   

อยูบ่า้นเลขที�           ถนน                    ตาํบล/แขวง 
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                              
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
as a Custodian for  

ซึ�งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) (“กองทุนรวม”) โดยถือหน่วยลงทุนจาํนวนทั=งสิ=นรวม                       หน่วย                                                   
being a unitholder of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund (TLGF) (the “Fund”), holding the total amount of                    

units,                               

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง                                                           
and having the right to vote equal to                                                        votes.  

 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที�  
  Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

หรือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

or the fund manager, namely 

     อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที�        
             age                         years, reside at              

ถนน   ตาํบล/แขวง       อาํเภอ/เขต  

Road                   Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet   

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                                  
Province              Postal Code               
 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ครั= งที�     
ในวนัที�  เวลา   น. ณ                                                                        กรุงเทพมหานคร  
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.     
on                               at          a.m. at                                                                           Bangkok 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

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

�  มอบฉนัทะตามจาํนวนหน่วยลงทุนทั=งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

�  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

�  หน่วยลงทุน            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                              เสียง
                                                  units, and having the right to vote equal to                                votes. 
 

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

 

(1)   วาระที� 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื�องที�สําคญั และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
Agenda Item 1  To acknowledge the Fund’s significant management and future direction in management  

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
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(2)  วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมประจําปี 2561  
Agenda Item 2  To acknowledge the Fund’s performance for the year 2018 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 
(3)  วาระที� 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และบัญชีกาํไรขาดทุนสิ8นสุด ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

Agenda Item 3  To acknowledge the statement of financial position (balance sheet) and the profit and loss statement for 

the year ended February 28, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(4)  วาระที� 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี  2561/2562  
Agenda Item 4  To acknowledge the dividend payment for the year 2018/ 2019  

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(5) วาระที� 5  รับทราบการแต่งตั8งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 
Agenda Item 5  To acknowledge the appointment of the auditor and the determination of audit fee for the year 2019 

    

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี=  / No casting of votes in this agenda) 
 

(6) วาระที� 6  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 6  Other businesses (if any)     

�      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี= 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นดว้ย �    ไมเ่ห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี=ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั=นไมถู่กตอ้งและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of  
a unitholder. 

 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                    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 vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. 

 
 

 
ลงชื�อ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. นี=  ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั=งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั=น 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยลงทุน
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 

units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20. 

 

 
 


