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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

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. 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์                                      เขียนท่ี_____________________________________ 
Unitholder Registration No. Written at 

วนัท่ี________________เดือน____________________พ.ศ._______________ 
Date     Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้ __________________________________________________________________________สญัชาติ________________________________ 
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี____________________________________ถนน____________________________________ต าบล/แขวง____________________________________ 
Reside at                       Road                                                           Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต____________________________________จงัหวดั____________________________________รหสัไปรษณีย_์__________________________________                   
Amphur/Khet                                                         Province                                                                  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์(Custodian) ใหก้บั______________________________________________________________________  
as a Custodian for  

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (“กองทรัสตฯ์”)  
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม__________________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________________เสียง                                             
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)  ขอมอบฉนัทะให้ 
   Hereby appoint    

2.1  ช่ือ__________________________________________________________________________อายุ_____________________________________ปี        

      Name                                     Age                                                             years, 

 อยูบ่า้นเลขท่ี_____________ถนน_________________________________________ต าบล/แขวง_________________________________________ 
 Reside at Road                                                                       Tambol/Khwaeng  

 อ าเภอ/เขต_________________________________จงัหวดั_____________________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ 
 Amphur/Khet                                                     Province                                                               Postal Code 

 2.2 ช่ือ                                                   ดร. ปฏิมา จีระแพทย ์                                                              อายุ                               51                                        ปี    
    Name                                              Dr.Patima Jeerapaet                                                               Age                             51                                   years,  
อยูบ่า้นเลขท่ี           244/12           ถนน                            ราชวิถี                        ต  าบล/แขวง                             วชิรพยาบาล............................................                                     
reside at               244/12             Road                       Ratchavithi                    Tambol/Khwaeng              Wachi Phayaban........................................                                 
อ าเภอ/เขต                    ดุสิต               จงัหวดั                       กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์                10300............................................                
Amphur/Khet            Dusit               Province                        Bangkok                  Postal Code                10300............................................... 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2561 ใน
วนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์พอยท ์เทอร์มินลั 21 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 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.  
 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยทรัสต_์_________________________หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_________________________เสียง                                 . 

                                                       Number of                                               unit trust and having the right to vote                                                  votes 
 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty 
20 Baht 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1) วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2560 
 Agenda No. 1: To adopt the minute of the 2017 Annual of the General Meeting of Unitholders 
(2) วาระท่ี 2: รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

Agenda No. 2: To Acknowledge the operating results for the year 2017  
(3) วาระท่ี 3: รับทราบงบการเงินของกองทรัสตป์ระจ าปี 2560 

Agenda No. 3: To Acknowledge the Financial Statement for the year 2017 
  (4)   วาระท่ี 4: รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2561 

 Agenda No. 4: To Acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2018 

หมายเหตุ: วาระท่ี 1 – 4 ขา้งตน้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
Note: Agenda no. 1 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.  
 
(5)     วาระท่ี 5: เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

Agenda No. 5: To consider other matters (if any) 
     

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย________________เสียง         ไม่เห็นดว้ย_________________เสียง         งดออกเสียง________________เสียง 
     Approve                Votes       Disapprove                            Votes        Abstain                               Votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือ

เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลในขอ้ 2.2 ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลในขอ้ 2.2 เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
หรือกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลในขอ้ 2.2 ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้นใหถื้อ
วา่ขา้พเจา้ก าหนดใหบุ้คคลในขอ้ 2.2 ในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุมดงักล่าวขา้งตน้  
 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 all agendas of the meeting. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 
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ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

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

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

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

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 
5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์(บุคคลในขอ้ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์เป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้โดยขอ้มูลของ

กรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 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. 

 


