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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัว่ไป) 
(For general trust unitholders) 

แบบ ก. 
Form A. 

 เขยีนที ่...................................... 
 Written at 
 วนัที.่..................เดอืน................... พ.ศ...................... 
 Date               Month               Year 

(1)  ขา้พเจา้............................................................................................................................. ................... สญัชาต.ิ.................................   
       I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน ..................................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                Road                                        Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet              
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณยี ์..............................................โทรศพัท.์...................................... 
Province                                                                   Postal Code                                          Tel.No.                    

(2) เป็นผูถ้อืหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง 
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล (PROSPECT) 
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)  
โดยถอืหน่วยจ านวนทัง้สิน้รวม.................................................. หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................................เสยีง  
Holding the total number of trust units,       units and having the right to vote equal to                                  votes  
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint      
 ชื่อ....................................................................................................................................................... อายุ............................................ปี   
Name            age                                years 
อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน ..................................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต................................... 
Residing at               Road                                        Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet                                                 
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณยี ์.............................................. 
Province                                                                    Postal Code                                                  

หรอื กรรมการอสิระ 
Or Independent Director, namely 

 ชื่อ.........................................นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา............................................................. อาย.ุ...................58....................ปี   
Name  .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age  ..................58..............years 
อยู่บา้นเลขที.่...62/63.....ซอย.......อรรถการประสทิธิ…์……..ถนน ...........-........ต าบล/แขวง...........ทุง่มหาเมฆ.........อ าเภอ/เขต........สาธร........... 
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…                                              
จงัหวดั...................กรงุเทพมหานคร........................................รหสัไปรษณีย ์............10120............ 
Province................Bangkok...................................................Postal Code………….10120…….... 
                                            

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ครัง้ที่ 
1/2565 ของทรัสต์ เพื่ อก า รลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์แล ะสิทธิก าร เช่ าอสังหาริมทรัพย์  พ รอส เพค  โลจิสติกส์ แล ะอินดัส เทรียล   
ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 14.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.) เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุสุรศกัดิ ์2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์
สาทร เลขที ่33/1 ถนนสาทรใต ้ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรอืบรเิวณทีท่างบรษิทัฯ จะได้จดัเตรยีมไว ้หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
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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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  

(4.1) วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 
 Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  รบัทราบ    งดออกเสยีง 
  Acknowledge    Abstain 

(4.2) วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 ของกองทรสัต ์PROSPECT 
 Agenda 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.2 of PROSPECT 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
       

(4.3)  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุของกองทรสัต ์PROSPECT ครัง้แรกโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม ่
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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
       

(4.4) วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก ่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบั
บุคคดงักลา่ว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
       

(4.5) วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทนุครัง้แรก และ 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 หน้า 3 

   การน าหน่วยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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 
วาระที ่5.1  แบบที ่1: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้แรก 

และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเ ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  บริษัท เอฟเอ็นเอส  
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ พรอสเพค  
ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่5.2 แบบที ่2: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้แรก 
และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีทีไ่มม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
( ม ห า ช น )  แ ล ะ / ห รื อ  บ ริษั ท  มั น่ ค ง เ ค ห ะ ก า ร  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  แ ล ะ / ห รื อ  พ ร อ ส เ พ ค  
ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
      

(4.6) วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก่อใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเพื่อการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์
PROSPECT 

Agenda 6 To consider and approve the incurrence of operating expenses relating to the investment in additional main  
   assets of PROSPECT 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
(4.7) วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT (เพื่อการก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการเพื่อการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์PROSPECT) 
Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Trust Deed of PROSPECT (to incur operating expenses  
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   relating to the investment in additional main assets of PROSPECT) 
   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
(4.8)  วาระที ่8  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 8 To consider other matters (if any) 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  
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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นซึ่งมใิช่ผู้จดัการกองทรสัต์ให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะของขา้พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไมช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้ น รวมถงึ
กรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่
เหน็สมควร 
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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผู้รบัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยให้มสีทิธพิจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประก ารตามที่
เหน็สมควร หรอืกรณีทีข่า้พเจา้แต่งตัง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ แต่มไิดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอื
ระบุไวไ้มช่ดัเจนนัน้ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของขา้พเจา้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ยในมตดิังกล่าวในทกุวาระ
ของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  
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. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ื อเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

   ลงนาม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (                                        ) 

 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (                                        ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
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1. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัต ์ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20.  
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฏในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัต)์ 
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ข. 
Form B. 

 เขยีนที ่...................................... 
 Written at 
 วนัที.่..................เดอืน................... พ.ศ...................... 
 Date               Month               Year 

(1)  ขา้พเจา้................................................................................................................................................ สญัชาต.ิ.................................   
       I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน ..................................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต..................................... 
Residing at                Road                                        Tambol/Khwaeng                                  Amphur/Khet              
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณยี ์..............................................โทรศพัท.์...................................... 
Province                                                                   Postal Code                                          Tel.No.                    

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัต ์(Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
as a Custodian for       
ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องเพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล (PROSPECT) 
Being a unit holder of Prospect Logistics and Industrial Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (PROSPECT)  
โดยถอืหน่วยจ านวนทัง้สิน้รวม.................................................. หน่วย และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................................เสยีง  
Holding the total number of trust units,       units and having the right to vote equal to                                         votes  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint      
 ชื่อ.................................................................................................................... ................................... อายุ............................................ปี   
Name            age                                years 
อยู่บา้นเลขที.่..................ถนน ..................................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต................................... 
Residing at                   Road                                      Tambol/Khwaeng                               Amphur/Khet                                                 
จงัหวดั.....................................................................................รหสัไปรษณยี ์.............................................. 
Province                                                                   Postal Code                                                  

หรอื กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
Or Independent Director, namely 

 ชื่อ.........................................นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา............................................................. อาย.ุ...................58....................ปี   
Name  .........................................Ms. Pakavalee Jearsawatvattana.........................................................age  ..................58..............years 
อยู่บา้นเลขที.่...62/63.....ซอย.......อรรถการประสทิธิ…์……..ถนน ...........-........ต าบล/แขวง...........ทุง่มหาเมฆ.........อ าเภอ/เขต........สาธร........... 
Residing at …62/63….Soi…….. Attakarnprasit………...Road………-…Tambol/Khwaeng.. Tung Maha Mek…Amphur/Khet..Sathorn…                                              
จงัหวดั...................กรงุเทพมหานคร........................................รหสัไปรษณีย ์............10120............ 
Province................Bangkok...................................................Postal Code………….10120……....                   
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ค รัง้ที่ 
1/2565 ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์พรอสเพค โลจสิตกิสแ์ละอนิดสัเทรยีล ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 
ตัง้แต่เวลา 14.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.) เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสุรศกัดิ ์2 - 3 ชัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร เลขที ่33/1 ถนน
สาทรใต ้ยานนาวา สาทร กรงุเทพมหานคร 10120 และบรเิวณทีท่างบรษิทัฯ จะไดจ้ดัเตรยีมไว ้หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  

  มอบฉนัทะตามจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
                                  To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote  

   มอบฉนัทะบางส่วน คอื  
                                  To grant the partial units as follows: 
  หน่วยทรสัต.์.............................................. หน่วย และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.....................................เสยีง  
 trust units,            units and having the right to vote equal to                             votes  

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the meeting as follows:  

(4.1) วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 
 Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  รบัทราบ    งดออกเสยีง 
  Acknowledge    Abstain 

 
(4.2) วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลงทนุในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่2 ของกองทรสัต ์PROSPECT 
 Agenda 2  To consider and approve the investment in the Additional Investment Assets No.2 of PROSPECT 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
(4.3)  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุของกองทรสัต ์PROSPECT ครัง้แรกโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม ่

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
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(4.4) วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก ่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอื บรษิทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกบั
บุคคดงักลา่ว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
       

 (4.5) วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทนุครัง้แรก และ 
   การน าหน่วยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 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 

วาระที ่5.1  แบบที ่1: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้แรก 
และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเ ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  บริษัท เอฟเอ็นเอส  
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ พรอสเพค  
ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่5.2 แบบที ่2: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้แรก 
และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใน
กรณีทีไ่มม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ บรษิทั เอฟเอน็เอส โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
( ม ห า ช น )  แ ล ะ / ห รื อ  บ ริษั ท  มั น่ ค ง เ ค ห ะ ก า ร  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  แ ล ะ / ห รื อ  พ ร อ ส เ พ ค  
ดเีวลลอปเมนท ์และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกบับุคคลดงักล่าว 

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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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(4.6) วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก่อใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเพื่อการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์

PROSPECT 
 Agenda 6 To consider and approve the incurrence of operating expenses relating to the investment in additional main  
   assets of PROSPECT 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
 (4.7) วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์PROSPECT (เพื่อการก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการเพื่อการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิของกองทรสัต ์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)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 
(4.8)  วาระที ่8  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 8 To consider other matters (if any) 

   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
   To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
                                    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain 
       

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  
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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้บุคคลอื่นซึ่งมใิช่ผู้จดัการกองทรสัต์ให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะของขา้พเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไมช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้ น รวมถงึ
กรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุ กประการตามที่
เหน็สมควร 
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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าแต่งตัง้ให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผู้รบัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยให้มสีทิธพิจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที่
เหน็สมควร หรอืกรณีทีข่า้พเจา้แต่งตัง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ แต่มไิดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอื
ระบุไวไ้มช่ดัเจนนัน้ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของขา้พเจา้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ยในมตดิงักล่าวในทกุวาระ
ของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  
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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. 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืน 
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

   ลงนาม/Signed                          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (                               ) 

 
 
 

   ลงนาม/Signed                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
    (                            ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่านัน้ 
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder. 

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

3. ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20. 
 


