เอกสารแนบ 5/Attachment 5
ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
20 Baht

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
PROXY (Form B.)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
Unitholder Registration No.

เขียนที่_____________________________________
Written at
วันที่________________เดือน____________________พ.ศ._______________
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า__________________________________________________________________________สัญชาติ_________________________________
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่__________________________ถนน_________________________________________ตาบล/แขวง_________________________________________
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_____________________________________จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________________________
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้นรวม__________________________หน่วย และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสี ยง
Being a trust unitholder of THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
(“TPRIME”) holding the total amount of______________units, and having the right to vote equal to__________________votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
3.1 ชื่อ__________________________________________________________________________อายุ_____________________________________ปี
Name
Age
years,
อยูบ่ า้ นเลขที่_____________ถนน_________________________________________ตาบล/แขวง_________________________________________
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________________________จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณี ย_์ ______________________
Amphur/Khet
Province
Postal Code
3.2 ชื่อ
ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
อายุ
51
ปี
Name
Dr.Patima Jeerapaet
Age
51
years,
อยูบ่ า้ นเลขที่
244/12
ถนน
ราชวิถี
ตาบล/แขวง
วชิรพยาบาล............................................
reside at
244/12
Road
Ratchavithi
Tambol/Khwaeng
Wachi Phayaban........................................
อาเภอ/เขต
ดุสิต
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10300............................................
Amphur/Khet
Dusit
Province
Bangkok
Postal Code
10300...............................................
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ประจาปี 2561 ในวัน ที่
25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินลั 21 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of trust unitholders of TPRIME for the year 2018 on Monday,
25 April 2018, at 9.30 a.m. at Grand Ballroom, C Floor, Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
(1) วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560
Agenda No.1: To adopt the minute of the 2017 Annual of the General Meeting of Unitholders
(2) วาระที่ 2: รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
Agenda No. 2: To Acknowledge the operating results for the year 2017
(3) วาระที่ 3: รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจาปี 2560
Agenda No. 3: To Acknowledge the Financial Statement for the year 2017
(4) วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
Agenda No. 4: To Acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2018
หมายเหตุ: วาระที่ 1 – 4 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Note: Agenda no. 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
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เอกสารแนบ 5/Attachment 5
(5) วาระที่ 5: เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 5: To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.


(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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 trust unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่ งมิใช่บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not person of no. 3.2, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or
such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there
is any amendment or addition to 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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่ งตั้งให้บุค คลในข้อ 3.2 เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มี สิทธิ พิ จ ารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 3.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิ ออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุ ม
ดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the person of no. 3.2 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 person of no. 3.2 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 person of no. 3.2 to vote “Abstain” in all agendas of the meeting.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (บุ คคลในข้อ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จี ระแพทย์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของ
กรรมการอิสระเป็ นไปตามเอกสารแนบ 4
The trust unitholder may appoint the Independent Director of REIT Manager, who is Dr.Patima Jeerapaet, to be the proxy. Information of the Independent
Director is as attachment 4.
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