Enclosure 10

หนังสือมอบฉันทะ

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

PROXY
(สำหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทวไป)
ั่
(For general trust unitholders)

แบบ ก.
Form A.
เขียนที่ ......................................
Written at
วันที.่ ..................เดือน................... พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................................ สัญชำติ..................................
I/We
Nationality
อยู่บำ้ นเลขที.่ ..................ถนน ..................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................โทรศัพท์.......................................
Province
Postal Code
Tel.No.
(2) เป็ นผูถ้ อื หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)
โดยถือหน่วยจำนวนทัง้ สิน้ รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................................เสียง
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 ชื่อ....................................................................................................................................................... อำยุ............................................ปี
Name
age
years
อยู่บำ้ นเลขที.่ ..................ถนน ..................................................ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต...................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................
Province
Postal Code
หรือ กรรมกำรอิสระ
Or Independent Director, namely
 ชื่อ.........................................นำงสำวผกำวลี เจียรสวัสดิ ์วัฒนำ............................................................. อำยุ....................58....................ปี
Name .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age ..................58..............years
อยู่บำ้ นเลขที.่ ...62/63.....ซอย.......อรรถกำรประสิทธิ ์………..ถนน ...........-........ตำบล/แขวง...........ทุง่ มหำเมฆ.........อำเภอ/เขต........สำธร...........
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…
จังหวัด...................กรุงเทพมหำนคร........................................รหัสไปรษณีย์ ............10120............
Province................Bangkok...................................................Postal Code………….10120……....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ค รัง้ ที่
1/2565 ของทรั ส ต์ เ พื่ อก ำ รล ง ทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ำรเ ช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ พ รอสเ พค โ ลจิ ส ติ ก ส์ แ ละอิ น ดั ส เทรี ย ล
ในวันที่ 15 กรกฎำคม 2565 ตัง้ แต่เวลำ 14.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลำ 13.00 น.) เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสุรศักดิ ์ 2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สำทร เลขที่ 33/1 ถนนสำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 และ/หรือบริเวณทีท่ ำงบริษทั ฯ จะได้จดั เตรียมไว้ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลำ และสถำนทีอ่ ่นื ด้วย
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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 1/2020 of
Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders on 15 July 2022
from 14.00 hrs. onwards (registration starts at 13.00 hrs.) At Surasak 2-3 Meeting Room, 11th floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, No. 33/1
South Sathon Rd, Khwaeng Yan Nawa, Bangkok 10120 and/or the area provided by the Company, or any adjournment at any date, time
and place thereof.
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
(4.1) วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 รับทรำบ
 งดออกเสียง
Acknowledge
Abstain
(4.2) วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ PROSPECT
Agenda 2 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.2 of PROSPECT
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.3) วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ PROSPECT ครัง้ แรกโดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ใหม่
Agenda 3 To consider and approve the first capital increase of PROSPECT by the issuance and offering for sale of the
newly issued Trust Units
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.4) วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั วิ ธิ กี ำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์บำงส่วนเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ บริษทั เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ ส์ จำกัด
(มหำชน) และ/หรือ บริษทั มันคงเคหะกำร
่
จำกัด (มหำชน) และ/หรือ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับ
บุคคดังกล่ำว
Agenda 4 To consider and approve the offering of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company Limited
and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development and/or
connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4.5) วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั วิ ธิ กี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก และ
กำรนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 5
To consider and approve the offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and
offered for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of Thailand
วำระที่ 5.1 แบบที่ 1: วิธกี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก
และกำรนำหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณี ท่ี ม ี ก ำรเสนอขำยหน่ ว ยทรั ส ต์ บ ำงส่ ว นเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้ แ ก่ บริ ษั ท เอฟเอ็ น เอส
โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษั ท มัน่ คงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลดังกล่ำว
Agenda 5.1 Option 1: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered
for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of Thailand
by the offering for sale of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company Limited
and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development and/or
connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 5.2

แบบที่ 2: วิธกี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก
และกำรนำหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีทไ่ี ม่มกี ำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์บำงส่วนเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ บริษทั เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ ส์ จำกัด
( ม ห ำ ช น ) แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท มั น่ ค ง เ ค ห ะ ก ำ ร จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) แ ล ะ / ห รื อ พ ร อ ส เ พ ค
ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลดังกล่ำว
Agenda 5.2 Option 2: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered
for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of Thailand
in case there is no offering for sale of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company
Limited and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development
and/or connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.6) วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมของกองทรัสต์
PROSPECT
Agenda 6 To consider and approve the incurrence of operating expenses relating to the investment in additional main
assets of PROSPECT
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4.7) วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ PROSPECT (เพื่อกำรก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ดำเนินกำรเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมของกองทรัสต์ PROSPECT)
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed of PROSPECT (to incur operating expenses
relating to the investment in additional main assets of PROSPECT)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.8) วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be
untrue and not my/our voting as the unit holders.
(6) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำ แต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้ น รวมถึง
กรณีท่มี กี ำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่
เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but 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.
(7) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มสี ทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประก ำรตำมที่
เห็นสมควร หรือกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ แต่มไิ ด้ระบุค วำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนัน้ ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำกำหนดให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ในฐำนะผูร้ บั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยในมติด ั งกล่ำวในทุกวำระ
ของกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in
case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction
is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting.
กิจกำรใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมทีข่ ำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote
of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงนำม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงนำม/Signed
(

)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
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หมำยเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่ วยทรัสต์ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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 trust units to
several proxies for splitting votes.
2. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

(สำหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รำกฏในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์)
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only)
แบบ ข.
Form B.
เขียนที่ ......................................
Written at
วันที.่ ..................เดือน................... พ.ศ......................
Date
Month
Year
(1) ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................................ สัญชำติ..................................
I/We
Nationality
อยู่บำ้ นเลขที.่ ..................ถนน ..................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.....................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................โทรศัพท์.......................................
Province
Postal Code
Tel.No.
ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั ....................................................................................................
as a Custodian for
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของเพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)
โดยถือหน่วยจำนวนทัง้ สิน้ รวม.................................................. หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................................เสียง
Holding the total number of trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 ชื่อ....................................................................................................................................................... อำยุ............................................ปี
Name
age
years
อยู่บำ้ นเลขที.่ ..................ถนน ..................................................ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต...................................
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................................
Province
Postal Code
หรือ กรรมกำรอิสระของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
Or Independent Director, namely
 ชื่อ.........................................นำงสำวผกำวลี เจียรสวัสดิ ์วัฒนำ............................................................. อำยุ....................58....................ปี
Name .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age ..................58..............years
อยู่บำ้ นเลขที.่ ...62/63.....ซอย.......อรรถกำรประสิทธิ ์………..ถนน ...........-........ตำบล/แขวง...........ทุง่ มหำเมฆ.........อำเภอ/เขต........สำธร...........
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…
จังหวัด...................กรุงเทพมหำนคร........................................รหัสไปรษณีย์ ............10120............
Province................Bangkok...................................................Postal Code………….10120……....
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ค รัง้ ที่
1/2565 ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ในวันที่ 15 กรกฎำคม 2565
ตัง้ แต่เวลำ 14.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลำ 13.00 น.) เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสุรศักดิ ์ 2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร เลขที่ 33/1 ถนน
สำทรใต้ ยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 และบริเวณทีท่ ำงบริษทั ฯ จะได้จดั เตรียมไว้ หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ ่นื ด้วย
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 1/2020 of
Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust Unitholders on 15 June 2022 from 14.00 hrs. onwards
(registration starts at 13.00 hrs.) at Surasak Meeting Room No. 2 – 3, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120 and the area provided by the Company, or any adjournment at any date, time and place thereof.
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(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
 มอบฉันทะตำมจำนวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ
To grant the partial units as follows:
หน่วยทรัสต์............................................... หน่วย และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.....................................เสียง
trust units,
units and having the right to vote equal to
votes
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:
(4.1) วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 รับทรำบ
 งดออกเสียง
Acknowledge
Abstain
(4.2) วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ PROSPECT
Agenda 2 To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.2 of PROSPECT
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.3) วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ PROSPECT ครัง้ แรกโดยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ใหม่
Agenda 3 To consider and approve the first capital increase of PROSPECT by the issuance and offering for sale of the
newly issued Trust Units
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4.4) วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั วิ ธิ กี ำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์บำงส่วนเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ บริษทั เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ ส์ จำกัด
(มหำชน) และ/หรือ บริษทั มันคงเคหะกำร
่
จำกัด (มหำชน) และ/หรือ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับ
บุคคดังกล่ำว
Agenda 4 To consider and approve the offering of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company Limited
and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development and/or
connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.5) วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั วิ ธิ กี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก และ
กำรนำหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 5 To consider and approve the offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued
and offered for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of
Thailand
วำระที่ 5.1 แบบที่ 1: วิธกี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก
และกำรนำหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณี ท่ี ม ี ก ำรเสนอขำยหน่ ว ยทรั ส ต์ บ ำงส่ ว นเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้ แ ก่ บริ ษั ท เอฟเอ็ น เอ ส
โฮลดิ้ ง ส์ จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษั ท มัน่ คงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลดังกล่ำว
Agenda 5.1 Option 1: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered
for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of Thailand
by the offering for sale of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company Limited
and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development and/or
connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระที่ 5.2 แบบที่ 2: วิธกี ำรเสนอขำยและวิธกี ำรจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขำยเพิม่ เติมในกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก
และกำรนำหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีทไ่ี ม่มกี ำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์บำงส่วนเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ บริษทั เอฟเอ็น เอส โฮลดิง้ ส์ จำกัด
( ม ห ำ ช น ) แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท มั น่ ค ง เ ค ห ะ ก ำ ร จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) แ ล ะ / ห รื อ พ ร อ ส เ พ ค
ดีเวลลอปเมนท์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลดังกล่ำว
Agenda 5.2 Option 2: The offering for sale and allocation method for additional Trust Units to be issued and offered
for sale in the first capital increase and the listing of the Trust Units on the Stock Exchange of Thailand
in case there is no offering for sale of parts of Trust Units specifically to FNS Holdings Public Company
Limited and/or M.K. Real Estate Development Public Company Limited and/or Prospect Development
and/or connected persons of such companies
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(4.6) วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมของกองทรัสต์
PROSPECT
Agenda 6 To consider and approve the incurrence of operating expenses relating to the investment in additional main
assets of PROSPECT
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.7) วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ PROSPECT (เพื่อกำรก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ดำเนินกำรเพื่อกำรลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมของกองทรัสต์ PROSPECT)
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed of PROSPECT (to incur operating expenses
relating to the investment in additional main assets of PROSPECT)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(4.8) วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be
untrue and not my/our voting as the unit holders.
(6) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จดั กำรกองทรัสต์ ให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้ น รวมถึง
กรณีท่มี กี ำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่
เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the REIT Manager, as my/our proxy, but 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.
(7) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์เป็ นผู้รบั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มสี ทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประก ำรตำมที่
เห็นสมควร หรือกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำแต่งตัง้ ให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ แต่มไิ ด้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนัน้ ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำกำหนดให้ผจู้ ดั กำรกองทรัสต์ในฐำนะผูร้ บั มอบฉันทะของข้ำพเจ้ำใช้สทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยในมติด ั งกล่ำวในทุกวำระ
ของกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
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In case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in
case that I/we appoint the REIT Manager as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction
is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the REIT Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting.
กิจกำรใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมทีข่ ำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือน
ว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote
of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงนำม/Signed
(

ลงนำม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพำะกรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทป่ี รำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่ำนัน้
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐำนทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder.
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ท่มี อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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.
4. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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