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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
PROXY (Form A.) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์                                      เขียนท่ี_____________________________________ 
Unitholder Registration No. Written at 

วนัท่ี________________เดือน____________________พ.ศ._______________ 
Date     Month Year 
 

(1)  ขา้พเจา้__________________________________________________________________________สัญชาต_ิ________________________________ 
       I/We                                              Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี__________________________ถนน_________________________________________ต าบล/แขวง_________________________________________ 
Reside at    Road                                                                                 Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต_____________________________________จงัหวดั_____________________________________รหสัไปรษณีย_์________________________________ 
Amphur/Khet                                                                   Province                                                                         Postal Code 

 
  (2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้  (“กองทรัสตฯ์”)  
        โดยถือหน่วยทรัสตจ์ 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.  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
   Hereby appoint     

3.1  ช่ือ__________________________________________________________________________อาย_ุ____________________________________ปี        
      Name                                     Age                                                             years, 
 อยูบ่า้นเลขท่ี_____________ถนน_________________________________________ต าบล/แขวง_________________________________________ 
 Reside at Road                                                                       Tambol/Khwaeng  
 อ าเภอ/เขต_________________________________จงัหวดั_____________________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ 
 Amphur/Khet                                                     Province                                                               Postal Code 
 หรือกรรมการอิสระ 
 3.2 ช่ือ                                                   ดร. ปฏิมา จีระแพทย ์                                                              อาย ุ                              54                                        ปี    

    Name                                              Dr.Patima Jeerapaet                                                               Age                             54                                   years,  
อยูบ่า้นเลขท่ี       3     ซอย   ปรีดีพนมยงค ์28                 ถนน              สุขมุวิท  71            ต าบล/แขวง                     คลองตนัเหนือ.................................                                     
reside at        3    Soi  Pridi Banomyong  28            Road            Sukhumvit  71           Tambol/Khwaeng         Khlong Tan Nuea...................................                                 
อ าเภอ/เขต                  วฒันา               จงัหวดั                       กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์                10110............................................                
Amphur/Khet            Watthana               Province                        Bangkok                  Postal Code                10110............................................... 

  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565                 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty 
20 Baht 
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หมายเหต ุ
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 Please affix duty stamp of 20 Baht. 


