หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์__________________
Unitholder’s Registration No.

สิงทีส่ งมาด้ วย/Enclosure 7

เขียนที______________________________
Written at

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

วันที____เดือน__________ พ.ศ. __________
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า_______________________________สัญชาติ_______________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที_________________________
I/We
Nationality
age
years, residing at
ถนน__________________________ตําบล/แขวง___________________________________อําเภอ/เขต________________________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด____________________________________________________รหัสไปรษณีย์______________________________________________
Province
Postal code
(2) เป็ นผู้ถอื หน่วยทรัสต์ของ ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
Being a unitholder of S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (SPRIME)
โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทังสินรวม___________________________หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________ เสียง
Holding a total of
trust units and having the vote equal to
votes.
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one option)
1. ชือ_________________________________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที________________
กรณีเลือกข้ อ 1. ให้ ทําเครื องหมาย 
Name
age
years, residing at
ถนน________________________ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต__________________
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
Road
Sub-district
District
If choosing No. 1, please mark 
จั
ง
หวั
ด
_____________________________________รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
_
___________________________
and provide details of the proxies.
Province
Postal code
โทร_____________________________________อีเมล_________________________________หรือ
Phone number
E-mail
Or

กรณีเลือกมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระ
ให้ ทําเครื องหมาย  ทีข้ อ 2.
If choosing the independent
director, please mark  on No. 2.

ชือ_________________________________อายุ_______________ปี อยู่บ้านเลขที________________
Name
age
years, residing at
ถนน________________________ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต___________________
Road
Sub-district
District
จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณีย์_____________________________
Province
Postal code
โทร_____________________________________อีเมล_____________________________________
Phone number
E-mail
2. นางทิพวรรณ ชยุติมนั ย์ ซึงเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท เอส รีท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
Mrs. Tippawan Chayutimand, an independent director of S REIT Management Co., Ltd.

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ในวัน
พุธที 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อทีพึงจะเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้ วย
Anyone of these persons as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Trust Unitholders on
Wednesday, 20 April 2022, at 2.00 p.m. via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงนาม/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมอบฉั
ี
นทะจะต้ องมอบฉันทะให้ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน หน่วยทรัสต์ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark: The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust unit to
many proxies for splitting vote.

