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วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ (TPRIME)
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 250 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
__________________________
1.

2.

การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
หรื อ หลักฐาน (ตามข้อ 2 หรื อข้อ 3) ให้ แ ก่ เจ้าหน้ าที่ บ ริ เวณจุ ด ตรวจเอกสารเพื่ อ ท าการตรวจสอบ
ก่ อ นท าการลงทะเบี ย นเข้าประชุ มบริ เวณจุ ด ลงทะเบี ย น ณ สถานที่ ป ระชุ มก่ อนเวลาได้ต้ ังแต่ เวลา
8.30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
- ให้ แ สดงเอกสารที่ ห น่ วยงานราชการออกให้ ฉ บับ จริ งที่ ย งั ไม่ ห มดอายุข องผู ้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เช่ น
บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล
ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2.2 กรณีนิติบุคคล
- กรณี นิติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ แก่ เจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
ก. สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
- กรณี นิติบุคคลในต่างประเทศ ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
ก. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
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3.

ค. ในกรณี ที่ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้มี ต้น ฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัด ท าค าแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ
คาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
การมอบฉันทะ
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้แนบหนังสื อมอบฉัน ทะในการประชุ มผูถ้ ื อหน่ วย รายละเอี ย ดดังเอกสารแนบ 5
จานวน 3 แบบ ได้แก่
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
3.1 กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
- ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุ กประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่ งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
3.2 กรณีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์
- เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
- ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุ กประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่ งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
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ทั้งนี้ เพื่ อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษ ัทจัดการ ก่ อนวัน
ประชุ มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการหรื อภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ อให้
ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะ
ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ งที่ ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบ
ฉันทะ เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติบุคคล ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลผูเ้ ป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามหนังสื อ
รับรองนิ ติบุคคลฉบับล่าสุ ดที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ ออกหนังสื อ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลฉบับ
ล่าสุ ดที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ ออกหนังสื อ ซึ่ งรั บรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลในต่างประเทศ ให้ ส่งมอบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่ วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี และให้ผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาหรั บนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ มิได้มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้วย และให้ผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ กรุ ณ าน าแบบการลงทะเบี ย นมาเพื่ อ ประกอบการลงทะเบี ย น
สาหรับเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือนามาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย (ในกรณีทมี่ ีการมอบฉันทะ)

เอกสารแนบ 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด ที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
(TPRIME)
__________________________

ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก Philosophy in Management and Organization
Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ และการดารงตาแหน่ งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น
- ประธานกรรมการบริ ษทั บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิ์พฒั นา จากัด (มหาชน)
- ผูอ้ านวยการ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- ผูอ้ านวยการ สถาบันยานยนต์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซี.ไอ.ที พร็ อพเพอร์ต้ ี คอนซัลแทนส์ จากัด
สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั
0%
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทา
โดยทุจริ ต
- ไม่ มีประวัติการทารายการที่ อาจเกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ กับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่ อ
ตาแหน่ งในผู้จัดการกองทรัสต์
ประวัติการศึกษา

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

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
PROXY (Form A.)

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

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้ 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.

(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__________________________________________________________________________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

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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 of TPRIME no. 1 /2 0 1 9
on Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
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. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ 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.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า
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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
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
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้ 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.
(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
52
ปี
Name
Dr.Patima Jeerapaet
Age
52
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 ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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 of TPRIME no. 1 /2 0 1 9
on Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel 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 2562
Agenda No.1: To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders
 (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
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า
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(2) วาระที่ 2: พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมกองทรัสต์ TPRIME
Agenda No. 2: To consider and approve the issuance and offering of bonds for the purpose of prepaying/repaying loans owed by the TPRIME
 (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

(3) วาระที่ 3: พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 3: 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 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 พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ที่ข ้าพเจ้าแต่ งตั้งให้ บุค คลในข้อ 3.2 เป็ นผูร้ ับมอบฉัน ทะของข้าพเจ้า โดยให้ มี สิทธิ พิ จารณาและลงมติ แ ทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 3.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
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 such agendas of the meeting.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม 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 ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ 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.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (บุคคลในข้อ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ 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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ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Stamp Duty
20 Baht

ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ถู ื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

2.2 ชื่อ
Name

อยูบ่ า้ นเลขที่
reside at

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

244/12
244/12
ดุสิต
Dusit

Postal Code

ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
อายุ
52
ปี
Dr.Patima Jeerapaet
Age
52
years,
ถนน
ราชวิถี
ตาบล/แขวง
วชิรพยาบาล............................................
Road
Ratchavithi
Tambol/Khwaeng
Wachi Phayaban........................................
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10300............................................
Province
Bangkok
Postal Code
10300...............................................

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขุมวิท กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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 of TPRIME no. 1 /2 0 1 9
on Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ั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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
Agenda No.1: To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders
 (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

(2) วาระที่ 2: พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมกองทรัสต์ TPRIME
Agenda No. 2: To consider and approve the issuance and offering of bonds for the purpose of prepaying/repaying loans owed by the TPRIME
 (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

(3) วาระที่ 3: พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 3: 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 อระบุไว้ไม่ชดั เจน 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.
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(7) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่ งตั้งให้ บุค คลในข้อ 3.2 เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้ มี สิทธิ พิ จ ารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่ ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 3.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
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 such agendas of the meeting.

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 นผูเ้ 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 Baht 20.
5. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (บุคคลในข้อ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ 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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สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องบอลรูม 1 ชั้น 2
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขมุ วิท
เลขที่ 250 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

การเดินทาง
รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานีอโศก ทางออก 5 หรื อรถไฟฟ้ าใต้ ดิน สถานีสุขุมวิท ทางออก 3

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี ้
THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Unitholder Registration No.
ข้ าพเจ้ า
I/We

สัญชาติ
Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่
Address
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี ้
Being a unitholder of THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total amount of

หน่วย
units

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
การประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2019
The Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2019
ณ ห้ องบอลรูม 1 ชัน้ 2
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท
ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
At Ballroom 1, 2nd Floor,
The Sheraton Grande Hotel Sukhumvit,
Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m.
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………… เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตี ้ ได้ มาเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
I/We ………….…………………………………………………………………….. Unitholder or proxy holder of
THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST attends the
above mentioned meeting.
ลงชื่อ
Sign
(

ผู้เข้ าประชุม
Meeting Attendant
)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาเอกสารชุดนีม้ าด้ วย
For you convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set of
documents for registration

