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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
PROXY (Form B.) 

 
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.  
 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authori e the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows  

1  วาระท่ี 1   พิจารณารับทราบรายงานสรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามท่ีกองทรัสต์ไดม้ีการน าส่ง
ขอ้มูลแทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้  (TPRIME  ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda No.1  To consider and acknowledge the Summary of uestions and answers from in uiries 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  วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564   
Agenda No. 2  To consider and acknowledge the operating results for the year 2021  

(3) วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3  To consider and acknowledge the Financial Statements for the year ended 31 December 2021 

  ( )   วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda No. 4  To consider and acknowledge the distribution payment to the unitholders for the year ended 31 December 2021 

  ( ) วาระท่ี 5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 25 5 
 Agenda No. 5  To consider and acknowledge the appointment of auditors and the determination of the remuneration of auditors for the year 2022 
หมายเหตุ  วาระท่ี 1 – 5 ขา้งตน้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
Note  Agenda no. 1 – 5 above are for acknowledgement  therefore, no voting is re uired.  
(6)     วาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน  ถา้มี   

Agenda No.  To consider other matters if any  
�      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 �    เห็นดว้ย �    ไม่เห็นดว้ย  �    งดออกเสียง 
     Approve                  Disapprove    Abstain 
 

5   การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ใน านะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 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  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอื่นซ่ึงมิใช่บุคคลในขอ้ 3.2 ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้ งให้บุคคลในขอ้ 3.2 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร หรือกรณีท่ีขา้พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในขอ้ 3.2 ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่

ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าขา้พเจา้ก าหนดให้บุคคลในขอ้ 3.2 ใน านะผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียง ง ออ ส ง ในวาระของการประชุมดงักล่าวขา้งตน้  
 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

หมายเหต ุ
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The unitholder appointing the proxy must authori e 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. 
3. ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ (บุคคลในขอ้ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้ โดยขอ้มูลของ

กรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 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 . 


