The Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2019
of
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m.
At Ballroom 1, 2nd Floor,
Sheraton Grande Sukhumvit Hotel
No. 250 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
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(Translation)

Procedure on Registration to Attend the Meeting and Proxy Granting
For the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2019 of
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
(“TPRIME”)
on Tuesday, 29 October 2019, at 9.30 a.m. at Ballroom 1, 2nd Floor,
Sheraton Grande Sukhumvit Hotel
Address: 250 Sukhumvit Road, Khwaeng Khlong Toei, Klong Toei, Bangkok 10110
__________________________

1.

Registration
- For your convenience, please present documents, registration form and evidences (in clause 2 or 3) to
the officer for verification and registration at the registration desk prior to attending the Meeting time on
October 29, 2019 from 08.30 a.m. onwards.

2.

Attending the Meeting in person
2.1 In the case of individual
- Please present the Trust Unitholders’ a valid official document issued by the relevant governmental
authorities e.g. citizen identification card, government officer identification card, or passport, including
the evidence of the change of name or last name (if any).
2.2 In the case of juristic persons
- In case of juristic persons who are established under Thai laws, please present the following evidence to the
officer for registration prior the meeting.
a) A copy of unexpired, no later than 3 months, the juristic person’s affidavit certified issued by the
relevant governmental authority and duly certified true and correct by the representative of the juristic
person being authorized to sign binding upon the juristic person together with the juristic person’s seal
affixed (if any).
b) A copy of a valid citizen identification card, government officer identification card, or passport,
including the evidence of the change of name or last name (if any) of the authorized person of the
juristic person duly certified copy true and correct.
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- In case of juristic persons which are established under foreign laws, please present the following
evidence:
a) A copy of unexpired, no later than one year, the juristic person’s affidavit certified issued by the
relevant governmental authority and duly certified true and correct by the representative of the juristic
person being authorized to sign binding upon the juristic person together with the juristic person’s seal
affixed (if any).
b) A copy of a valid citizen identification card, government officer identification card, or passport,
including the evidence of the change of name or last name (if any) of the authorized person of the
juristic person duly certified copy true and correct.
c) As for juristic person which are established under foreign laws, if the original documents are not in
English, an English translation of such documents duly certified true translation by the person being
authorized to sign binding upon the juristic person.
3.

Granting of proxy
REIT Manager has already attached three proxy forms in accordance with Attachment 5 as follows:
(1) Form A : a general proxy form that is not complicated.
(2) Form B : a proxy form that specifies details for which the proxy will be granted.
(3) Form C : a proxy form used particularly in case of a foreign unitholder appointing a custodian in
Thailand to keep in custody and take care of the trust units.
3.1 If the Trust Unitholder is a natural person or a juristic person registered in Thailand
- Choose only one of the Proxy Form, either Form A or Form B
- The Trust Unitholder (granting unitholder) must appoint only one proxy to attend and vote at the
meeting by the proxy form enclosed herewith. The company will deem the casting votes of the trust
unitholders’ proxy holders as the casting vote of total trust unitholders, or as the casting vote of total
voting rights of such trust unitholders, as the case maybe.
- In the case of grant a proxy to Independent Director is entitled to consider and vote in all respects as
he deems appropriate or if an Independent Director is appointed as proxy, but does not specify the
intention to vote on any agenda or is unclear. An Independent Director, as a proxy holder, vote
abstained on such resolution on every agenda item.
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3.2 If the Trust Unitholder is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to keep in
custody and take care of the trust units
- Choose the Proxy Form C only.
- The Trust Unitholder (granting unitholder) must appoint only one proxy to attend and vote at the
meeting by the proxy form enclosed herewith. The company will deem the casting votes of the trust
unitholders’ proxy holders as the casting vote of total trust unitholders, or as the casting vote of total
voting rights of such trust unitholders, as the case maybe.
- In the case of grant a proxy to Independent Director is entitled to consider and vote in all respects as
he deems appropriate or if an Independent Director is appointed as proxy, but does not specify the
intention to vote on any agenda or is unclear. An Independent Director, as a proxy holder, vote
abstained on such resolution on every agenda item.
For a purpose of convenience, please send your proxy form to the Management Company at least 2
business days before the meeting date or within October 25, 2019. Please complete the form and duly sign your
name. All corrections or crosses made on material statements must be countersigned by the grantor. The proxy
form must be affixed with Baht 20 of stamp duty.
Document required in granting of proxy
(1) Grantor who is an individual must submit the followings:
- The proxy form must be duly sign and must be affixed with Baht 20 of stamp duty.
- Valid and unexpired copy of identification card or governmental identification card or passport which
certified as true by the grantor

(2)

- The proxy must present his valid and unexpired identification card or governmental identification card
or passport to register for the meeting.
Grantor who is a juristic person must submit the followings:
- A proxy form signed by an authorized person of the juristic person as indicated in its affidavit
together with a common seal of the juristic person (if any) and must be affixed with Baht 20 of stamp
duty.
- In case the grantor is a juristic person registered in Thailand, a copy of an affidavit issued by Ministry of
Commerce for not more than 3 months certified as true by its authorized person together with a common
seal of the juristic person, if any
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- In case the grantor is a juristic person registered in foreign country, a copy of a certificate of
incorporation issued for not more than 1 year by a competent government agency of the country in
which the person is located certified as true by its authorised person together with a common seal of
the juristic person, if any;
- In case of a foreign juristic person, any document of which the original is not in English must be
accompanied by an English translation and certified as correct translation by its authorised person
together with a common seal of the juristic person, if any; and
- The proxy must present his valid and unexpired identification card or governmental identification card
or passport to register for the meeting.
Unitholders or proxies: please bring the registration form for registration to attend the meeting of the
unitholders or together with the proxy form (in the case of attending by proxy).
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Information of Independent Director for Giving Proxy of Trust Unitholders of
THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
__________________________

Dr.Patima Jeerapaet
Independent Director
Doctorate of Philosophy in Management and Organization
Development (Phd. OD), Assumption University
Experiences and Positions in other companies
- Director and Chairman, Bangkok Aviation Center Company Limited
- Assistant of Chairman of Executive Committee, Prasit Patana Public
Company Limited
- President, Office of Small and Medium Enterprises Promotion
- President, Thailand Automotive Institute
- Managing Director, C.I.T. Property Consultant Company Limited
Possession of the Trust’s units
0%
Qualification and Disqualifications
- No record of unlawfully committing an offence against property
- No record of conducting a transaction which has a conflict of interest
with the REIT Manager
Name
Position in REIT Manager
Education

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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เอกสารแนบ 5/Attachment 5
(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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Venue for the Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2019 of
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
October 29, 2019 at Ballroom 1, 2nd Floor,
Sheraton Grande Sukhumvit Hotel
No. 250 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

Directions & Transportation
Asok BTS Skytrain Station Exit 5 or Sukhumvit MRT Subway Station Exit 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

