เอกสารแนบ 5
Attachment 5
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Stamp Duty
20 Baht

ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์

PROXY (Form B.)

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

เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

เขียนที่

Unitholder Registration No.

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ตําบล/แขวง

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

เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทั้งสิ้ 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
Name

ถนน

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Age

years, reside at

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อทรัสตี
Or the Trustee, namely

2.2 ชื่อ

นางสาว ศศนันท์ สิ รวิชญ์

Name Miss Sasanan Siravich

ถนน สุ ขมวิท
Road

จังหวัด
Province

อายุ

46 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

Age 46

ตําบล/แขวง

Sukhumvit

กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

136/79 ซอย สุ ขมุ วิท 23

years, reside at 136/79 Sukhumvit Soi23

คลองเตยเหนือ

อําเภอ/เขต

วัฒนา
Amphur/Khet Wattana

Tambol/Khwaeng Klongtoey Nua

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

10110
10110

คนใดคนหนึ่งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯประจําปี 2560 ในวันที่ 3
เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ รศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 2017 on Monday,
3 April 2017, at 9.30 a.m. at Surasak 2-3 Room, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok or any adjournment at any date, time and place
thereof.
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voted as I/we specified in the proxy form shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

(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:

มอบฉันทะตามจํานวนหน่วยทรัสต์ท้ 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

(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 : รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
Agenda No. 1: To Acknowledge the operating results for the year 2016

(2) วาระที่ 2 : รับทราบงบการเงินของกองทรั สต์ ประจําปี 2559
Agenda No. 2: To Acknowledge the Financial Statement for the year 2016

(3) วาระที่ 3 : รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจําปี 2560
Agenda No. 3: To Acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors

หมายเหตุ: วาระที่ 1 – 3 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ ต้องมีการลงมติ
Note: Agenda no. 1 – 3 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.

(4) วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
Agenda No. 4: To consider and approve the Proposed Amendment to Trust Deed

(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

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

(5) วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัทย่ อยและรับทราบการแก้ ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษัทย่ อย
Agenda No. 5: To consider and approve the proposal to amend the subsidiary's Articles of Association and acknowledge
the amendment to the Articles of Association of the subsidiary.

(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

Approve

Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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(6) วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6 : To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสี ยง

งดออกเสี ยง

เสี ยง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี 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.

(7) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 2.2 เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 2.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้ากําหนดให้บุคคลในข้อ 2.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสียง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น
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.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
)
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หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ื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 B.

2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื 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 ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units
trust to several proxies for splitting votes.

4. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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