เอกสารแนบ 7/Attachment 7
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Stamp Duty
20 Baht

ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์

PROXY (Form C.)

Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

เขียนที่_____________________________________

Unitholder Registration No.

Written at

วันที_่ _______________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

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั ______________________________________________________________________
as a Custodian for

เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้ นรวม__________________________________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.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

2.1 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

หรื อกรรมการอิสระ
2.2 ชื่อ

ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
Name
Dr.Patima Jeerapaet
อยูบ่ า้ นเลขที่ 3 ซอย ปรี ดีพนมยงค์ 28
ถนน
สุ ขมุ วิท 71
reside at 3 Soi Pridi Banomyong 28
Road
Sukhumvit 71
อาเภอ/เขต
วัฒนา
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
Amphur/Khet
Watthana
Province
Bangkok

อายุ
Age

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

54
ปี
54
years,
คลองตันเหนือ.................................
Khlong Tan Nuea...................................
10110............................................
10110...............................................

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2565
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of trust unitholders of TPRIME by electronic
meeting on Wednesday 27th April 2022, at 9.30 a.m. or any adjournment at any date, time and place thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

�
�

มอบฉันทะตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of units holding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่ วน คือ
To grant the partial units as follows:

�

หน่วยทรัสต์__________________________หน่วย และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้__________________________เสี ยง
Number of

unit trust and having the right to vote

votes
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(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: พิจารณารับทราบรายงานสรุ ปประเด็นคาถามคาตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่กองทรัสต์ได้มีการนาส่ ง
ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (TPRIME) ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda No.1 : To consider and acknowledge the Summary of questions and answers from inquiries of Trust Unitholders from the Additional
Information provided in lieu of holding the 2021 Annual General Meeting of Unitholders related to the 2020 Performance Report of Thailand
Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME) ended 31 December 2020
(2) วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
Agenda No. 2: To consider and acknowledge the operating results for the year 2021
(3) วาระที่ 3: พิจารณารับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 3: To consider and acknowledge the Financial Statements for the year ended 31 December 2021
(4) วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No. 4: To consider and acknowledge the distribution payment to the unitholders for the year ended 31 December 2021
(5) วาระที่ 5: พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2565
Agenda No. 5: To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2022
หมายเหตุ: วาระที่ 1 – 5 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Note: Agenda no. 1 – 5 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(6) วาระที่ 6: เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6: To consider other matters (if any)
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลในข้อ 2.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person , who is not the person of no. 2.2, 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 พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 2.2 เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 2.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ ชัดเจนนั้น
ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 2.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the person of no. 2.2 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. 2.2 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. 2.2 to vote “Abstain” in such agendas of the meeting.
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กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case that proxy has not voted as I/we specified in the Proxy Form shall be deemed to be the
actions performed myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั้น
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู เ้ ข้าประชุมและออกเสี 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.
4. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of 20 Baht.
5. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ (บุคคลในข้อ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของ
กรรมการอิสระเป็ นไปตามเอกสารแนบ 6
The trust unitholder may appoint the Independent Director of the REIT Manager, who is Dr. Patima Jeerapaet, to be the proxy. Information of the Independent
Director is as attachment 6.
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