
 

 

 

       

 
การประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2561 

 
 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้
 

 
  

วนัพธุที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 
 (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30 น.) 

 

ณ หอ้งสุขมุวิท 6 ชั้น 3 
โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี 138 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทรัสตฯ์ งดแจกของช าร่วยในการประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 
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ท่ี SCCPR-610074    20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

 

เร่ือง เชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

เอกสารแนบ   1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2561 

  2. รายละเอียดขอ้เสนอการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตั้งทรัสต ์

  3. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 

  4. ขอ้มูลผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 

  5. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม 

  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม)   

เน่ืองด้วย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (TPRIME) (“กองทรัสต์”) 
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ คร้ังท่ี 1/2561 ของกองทรัสต์ ในวนัท่ี                 
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งสุขมุวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนดม์าร์ค  กรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

 วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

 ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท ์
เทอร์มินลั 21 กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ดงักล่าว 
มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2561 รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1 
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การลงมติ 

 วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัข้ิอเสนอในการด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิม่เตมิของกองทรัสต์  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิ์นหลกั และ
เห็นว่ากองทรัสต์มีศักยภาพท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม แต่ยงัมีเง่ือนไขของการ
ด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลายประการ เช่น การท าขอ้ตกลงจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นกบั
บุคคลภายนอก การจัดหาเงินเพ่ือวางเป็นประกัน การเรียกประชุมและขออนุมัติจากผูถื้อ
หน่วยทรัสตเ์พ่ือเขา้ท าธุรกรรม อีกทั้งการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้นอาจใชร้ะยะเวลานาน 
ในขณะเดียวกนักองทรัสตจ์ะตอ้งยื่นขอ้เสนอต่อผูข้ายทรัพยสิ์นภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วเพ่ือ
แข่งขนักบัผูท่ี้สนใจในทรัพยสิ์นรายอ่ืนในตลาด รวมถึงยงัมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินการดงักล่าว เช่น ค่าจดัจา้งท่ีปรึกษาในการตรวจสอบสถานะของทรัพยสิ์น (due diligence) 
การแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ และการแต่งตั้งท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือตรวจสอบประเด็นทาง
กฎหมาย เป็นตน้  

ดงันั้น เพ่ือให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์สามารถเร่ิมด าเนินการดังกล่าวไดโ้ดยไม่ชักช้า 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัข้อเสนอ 
ในการด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ ตามนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต์ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์(ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้ม) 
โดยมุ่งเน้นท่ีทรัพย์สินซ่ึงมีความพร้อมในการจัดหาประโยชน์ หรือมีศักยภาพในการจัดหา
ประโยชน์ไดใ้นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์นหลกัในปัจจุบนัของกองทรัสต์ ไม่ว่าทรัพยสิ์น
นั้นจะตั้ งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ทั้ งน้ี ตามท่ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์พิจารณา
เห็นสมควร โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และพิจารณาอนุมติัให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์มี
อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี เพ่ือวตัถุประสงคข์องการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าว 

1. พิจารณา ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรูปแบบ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้
ลงทุนและการจัดหาประโยชน์ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหลักท่ี
กองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติม รวมไปถึงวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และมูลค่าการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชนข์องกองทรัสต ์

2. ก่อภาระค่าใช้จ่ายใดๆ และใช้จ่ายในนามของกองทรัสต์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
เพ่ิมเติม ภายใตส้ัญญาก่อตั้งทรัสต์ ขอ้ 20.1 ตามท่ีผูถื้อหุ้นจะไดพิ้จารณาอนุมติัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมในวาระท่ี 5 ต่อไป  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ
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ดา้นต่าง ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรมหรืองาน
โยธา เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัท่ีจะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม 
หรือเพ่ือท าการตรวจสอบสถานะของทรัพยสิ์น (due diligence) หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม ตามท่ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์พิจารณา
เห็นสมควร โดยกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่ว่ากองทรัสตจ์ะไดเ้ขา้
ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวหรือไม่ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจริงส าหรับ
ธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมแต่ละธุรกรรมจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ของ
มูลค่ารวมของทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมท่ีกองทรัสต์จะเขา้ลงทุนในธุรกรรมนั้น ตามท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดป้ระเมินไว ้และมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปีบญัชี 
อย่างไรก็ตาม ไม่นบัรวมจ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดก่้อภาระค่าใชจ่้าย หรือใช้
จ่ายไปแลว้ในนามของกองทรัสตส์ าหรับการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมท่ีส าเร็จลง
ในรอบปีบญัชีนั้นๆ 

3. เจรจา เขา้ท า ลงนาม และ/หรือแกไ้ข สัญญา บนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of 
Understanding: MOU) หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติมในนามของกองทรัสต์ เช่น สัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์น รวมทั้ งการ
ด าเนินการเพ่ือติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัเพ่ิมเติม 

4. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัขอ้เสนอในการด าเนินการเพ่ือการลงทุน
ในทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมของกองทรัสต์และการด าเนินการตามข้อ 1. – 3. ข้างต้น 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน
ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าว 

ทั้งน้ี เม่ือรายละเอียดของการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์มีความชดัเจนและแน่นอน
แลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพ่ือน าเสนอรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่างๆ ของการลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาและอนุมติั เพ่ือใหท้รัสตีเขา้ท า
ธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมในนามของกองทรัสต์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่กองทรัสต ์ในขั้นตอนต่อไป นอกจากน้ี ในการเสนอให ้
ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงิน การเพ่ิมทุน และการด าเนินการอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุนเพ่ือน ามาช าระเป็นค่าตอบแทนของการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นภายใต้
ธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคราวเดียวกนั ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของการจดัหา
เงินทุน 
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ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติอนุมติัตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์สนอ 

ภาระค่าใชจ่้ายใดๆ และการใชจ่้ายในนามของกองทรัสตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมอาจท าใหก้ารจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีกองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมส าเร็จ 
นอกจากน้ี กรณีท่ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวไม่ส าเร็จ อาจเป็นเหตุให้ภาระ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ของกองทรัสตเ์พ่ิมข้ึน ส่งผลใหก้องทรัสตมี์ก าไรจากการด าเนินงานลดลง อนัเป็น
เหตุใหก้ารจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้าย
ท่ีเรียกเก็บจริงส าหรับธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมแต่ละธุรกรรมจะตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของมูลค่าสูงสุดของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกรรมนั้น ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้
ประเมินไว ้และมีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปีบญัชี ทั้งน้ี ไม่นบัรวมจ านวนเงินท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดก่้อภาระค่าใช้จ่าย หรือใชจ่้ายไปแลว้ในนามของกองทรัสต์ส าหรับการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมท่ีส าเร็จลงในรอบปีบญัชีนั้นๆ  

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผู ้จัดการกองทรัสต์เห็นควรให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติข้อเสนอในการ
ด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมของกองทรัสต ์รวมถึงการอนุมติัใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสต ์มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

ความเห็นของทรัสตี 

ทรัสตีเห็นว่าขอ้เสนอในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ดงักล่าวมิไดเ้ป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมติั
ขอ้เสนอดงักล่าว ถือเป็นการอนุมติัค่าใชจ่้ายของกองทรัสตส์ าหรับการด าเนินการเพ่ือการลงทุน
ในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ไม่ว่าการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวจะส าเร็จหรือไม่       
จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาขอ้เสนอของผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามรายละเอียดขา้งตน้
โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติ 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมา 
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองน้ีจะไม่มีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารน าเงนิสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงนิสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกัน 
เงนิมดัจ า หรือเงนิอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกนัที่จ าเป็นส าหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงสิทธิในค ามั่น หรือสิทธิ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิม่เตมิ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากท่ีได้กล่าวมาในวาระท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการอนุมัติข้อเสนอในการ
ด าเนินการเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณา
เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมติัการน าเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงิน
สดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็น
ส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ประเมินแลว้ว่า ประมาณการอตัราเงินจ่ายจากการ
ด าเนินงานของทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมนั้น จะไม่ต ่ากว่าอตัราเงินจ่ายจากการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ากทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตมี์อยู่ก่อน
การเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมในธุรกรรมดงักล่าว โดยอตัราและประมาณการอตัราดงักล่าว
ค านวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

อตัราเงินจ่ายจาก
การด าเนินงานของ
กองทรัสตท่ี์จ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสตจ์าก
ทรัพยสิ์นหลกัท่ี

กองทรัสตมี์อยูก่่อน
การเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม 

 
 
 
= 

ประโยชนต์อบแทนและเงินคืนจากการลดทุนจากเหตุท่ีกองทรัสตมี์สภาพคล่อง
ส่วนเกินตามสญัญาก่อตั้งทรัสต ์(โดยไม่รวมเงินคืนท่ีไม่น ามาค านวณ*)  

ท่ีกองทรัสตไ์ดป้ระกาศจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ าหรับช่วงระยะเวลายอ้นหลงั      
12 เดือนนบัตั้งแต่วนัสุดทา้ยของรอบผลประกอบการหลงัสุดท่ีไดมี้การประกาศ

จ่ายเงินประโยชนต์อบแทนและ/หรือเงินคืนจากการลดทุนส าหรับ 
รอบผลประกอบการนั้น 

จ านวนเงินทั้งหมดท่ีระดมทุนไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง
กองทรัสตทุ์กคร้ังท่ีเคยเกิดข้ึนหกัดว้ยมูลค่าของเงินคืนท่ีไม่น ามาค านวณ* 

 
*หมายเหตุ:  “เงินคืนท่ีไม่น ามาค านวณ” หมายถึง เงินคืนจากการลดทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) การลดทุนเน่ืองจากการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น  
(ข) การลดทุนเน่ืองจากกองทรัสตมี์สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ภายใตข้อ้ 5.2.2 
ของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 

(ค) การลดทุนเน่ืองจากกองทรัสต์มีการเพ่ิมทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม แต่ปรากฏ
เหตุขดัขอ้งในภายหลงั ท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ภายใตข้อ้ 5.2.3 ของสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์
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ประมาณการอตัรา
เงินจ่ายจากการ
ด าเนินงานของ
ทรัพยสิ์นท่ี

กองทรัสตจ์ะเขา้
ลงทุนเพ่ิมเติม 

 

 
= 

ประมาณการประโยชนต์อบแทนและเงินคืนจากการลดทุนจากเหตุท่ีกองทรัสต์ 
มีสภาพคล่องส่วนเกินตามสญัญาก่อตั้งทรัสต ์จากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตจ์ะเขา้
ลงทุนเพ่ิมเติมนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน 

ในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมส าเร็จ 

 ประมาณการจ านวนเงินท่ีจะระดมทุนไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในส่วนเพ่ิมทุนเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมคร้ังนั้น ๆ  

ทั้งน้ี ในจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 200 ลา้นบาทและจ านวนดงักล่าวตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าของทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารธุรกรรมการ
เข้าลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกองทรัสต์เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ดงักล่าว ไม่ว่ากองทรัสต์จะไดเ้ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวหรือไม่ และในการ
จ่ายเงินเพ่ือวตัถุประสงค์ดังกล่าว ให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จ่ายจากแหล่งเงินของกองทรัสต์
ดงัต่อไปน้ี แหล่งใดแหล่งหน่ึงหรือหลายแหล่งรวมกนั 

1.) เงินกูจ้ากการกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน บริษทัประกนัภยั และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถให้สินเช่ือแก่กองทรัสต์ได ้(“ผู้ให้สินเช่ือ”) หากท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติให้กองทรัสต์เข้าท าธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวตามท่ีเสนอให ้
ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัในการประชุมคร้ังน้ีในวาระท่ี 4 และ/หรือ 

2.) เงินท่ีเป็นก าไรส่วนท่ีมิต้องจัดสรรเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู ้ลงทุนตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรัสต ์(เฉพาะในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต ์ไม่สามารถจดัหา
เงินกูต้ามขอ้ 1. ไดเ้พียงพอส าหรับการใชจ่้ายตามวตัถุประสงค์ของวาระท่ี 3 น้ี หรือ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัหาแหล่งเงินจากการกู้ยืมมีความ 
ไม่เหมาะสมไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด)  

อน่ึง ให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์มีอ  านาจในการส่งมอบหรือสละซ่ึงสิทธิในเงินจ านวน
ดงักล่าว เฉพาะในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการท าธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม
ใหเ้สร็จส้ินหลงัจากท่ีไดร้ะดมเงินทุนเพ่ือน ามาช าระเป็นค่าตอบแทนของการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
หลกัเพ่ิมเติมส าเร็จแลว้ และมิไดมี้สาเหตุเน่ืองมาจากเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ โดย
เป็นไปตามเง่ือนไขของขอ้ผูกพนัหรือสัญญาท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดต้กลงไวก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เช่น บุคคลผูท่ี้จะจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทรัสต ์

นอกจากน้ี ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์อ านาจด าเนินการขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสต ์โดยการออกหนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา (Bank 
Guarantee) หรือเอกสารอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัเพ่ือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา แทน
การใชเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต ์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เพ่ือการวาง
หลกัประกนัเพ่ือการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์น
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หลกัเพ่ิมเติม ตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัในการประชุมคร้ังน้ีในวาระท่ี 4 ทั้งน้ี 
เพ่ือวตัถุประสงคข์องการวางหลกัประกนัเพ่ือการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิ
ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมติัใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์อ านาจด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการน าเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงิน
ประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง
สิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม  และการด าเนินการตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ 
ถอดถอนผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าว 

ทั้งน้ี เม่ือรายละเอียดของการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต์มีความชดัเจนและแน่นอน
แลว้ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพ่ือน าเสนอรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่างๆ ของการลงทุนเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาและอนุมติั เพ่ือใหท้รัสตีเขา้ท า
ธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมในนามของกองทรัสต์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่กองทรัสต ์ในขั้นตอนต่อไป นอกจากน้ี ในการเสนอให ้
ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงิน การเพ่ิมทุน และการด าเนินการอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุนเพ่ือน ามาช าระเป็นค่าตอบแทนของการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นภายใต้
ธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคราวเดียวกนั ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของการจดัหา
เงินทุน 

ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติอนุมติัตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์สนอ 

การน าเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกนั  
เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิใน
ค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม อาจท าใหก้ารจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีกองทรัสตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมส าเร็จ ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากภาระค่าใชจ่้ายใดๆ ของกองทรัสตเ์พ่ิมข้ึน เช่น ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละ/หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีมีการวางเงินมดัจ าดงักล่าว ส่งผลให้กองทรัสตมี์ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลง อนัเป็นเหตุให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ลดลงและใน
กรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการเขา้ลงทุนทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวในภายหลงัอนัเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ถูกริบเงินประกนัหรือเงินมดัจ า หรือในกรณีท่ีบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูท่ี้จะ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทรัสต ์ใชสิ้ทธิเรียกร้องเงินประกนัภายใตห้นงัสือค ้าประกนัจากผูใ้ห้
สินเช่ือ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของขอ้ผูกพนัหรือสัญญาท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไดต้กลงไวก้บั
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง อาจส่งผลกระทบกบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรัสตอ์ย่างมี
นยัส าคญั  
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อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะด าเนินการเจรจาเพ่ือให้การน าเงินสดและ/หรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาซ่ึงสิทธิในค ามัน่หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนทรัพยสิ์น
หลกัเพ่ิมเติม อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่าเงินประกนัหรือเงินมดัจ าดงักล่าวอาจถูกริบหรือถูกเรียกให้
ช าระไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการท าธุรกรรมการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม
ใหเ้สร็จส้ินหลงัจากท่ีไดร้ะดมเงินทุนเพ่ือน ามาช าระเป็นค่าตอบแทนของการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
หลกัเพ่ิมเติมส าเร็จแลว้ และมิไดมี้สาเหตุเน่ืองมาจากเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ทั้งน้ี     
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงต่อการเกิดผลกระทบทางลบต่อกองทรัสต์หากกองทรัสตไ์ม่สามารถ
ด าเนินการดงักล่าวอนัเป็นเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต ์

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นควรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการน าเงินสดและ/หรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนใน
ทรัพย์สินเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ รวมถึงการมอบอ านาจให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ การเข้าท า  
และ/หรือ การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

ความเห็นของทรัสตี 

ทรัสตีเห็นว่าการน าเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็น
เงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไว ้ 
ซ่ึงสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมนั้นมิได้เป็นการขดัต่อ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม หากในภายหลงั 
กองทรัสต์ไม่ด าเนินการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขของข้อผูกพนั หรือ
สญัญาท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดต้กลงไวก้บับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูท่ี้จะจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ใหแ้ก่กองทรัสต ์กองทรัสตอ์าจถูกริบเงินประกนัหรือเงินมดัจ าดงักล่าว และ/หรืออาจมีภาระตอ้ง
ช าระหน้ีใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเช่ือในกรณีท่ีมีแหล่งท่ีมาของเงินจากการกูย้ืม หรือมีการขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือ
ท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคญั จึงขอเสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณา
เง่ือนไขการวางหลกัประกนัเพ่ือการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้
ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม รวมถึงการมอบอ านาจให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ เขา้ท า และ/หรือ 
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยละเอียดก่อนการลงมติ 
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การลงมติ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต ์จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองน้ีจะไม่มีสิทธิ 
ออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การขอให้ผู้ ให้สินเช่ือท าการค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและ   
การก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหนีท้ี่เกีย่วกบัการกู้ยืมเงนิ 

4.1  การกู้ยืมเงนิ การขอให้ผู้ให้สินเช่ือท าการค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพัน
เพ่ือเป็นหลักประกันการช าระหนีท้ี่เกี่ยวกับการกู้ ยืมเงินและ/หรือการค ้าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของกองทรัสต์ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากท่ีไดก้ล่าวมาในวาระท่ี 3 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการน าเงินสดและ/หรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั
ท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัเพ่ิมเติม ผูจ้ดัการกองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมติัให้
กองทรัสตส์ามารถด าเนินการกูย้ืมเงินจากผูใ้หสิ้นเช่ือ ภายใตส้ัญญาก่อตั้งทรัสตข์อ้ 10.1.6 และ
ขอ้ 10.2.1 และขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในวงเงินตน้จ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท เพ่ือน าเงินท่ีไดม้า
ใช้เป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือ
รักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ตามท่ีผูจ้ดัการ
กองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควร ตามท่ีพิจารณาในวาระท่ี 3 โดยเงินกูจ้  านวนดงักล่าว เม่ือรวมกบั
อตัราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ซ่ึงยงัมิได้มีการช าระในขณะนั้น จะไม่เกินร้อยละ 35        
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสัดส่วนการกูย้ืมเงินท่ี
ก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรัสต ์ 

นอกจากน้ี ตามท่ีพิจารณาในวาระท่ี 3 เพ่ือวตัถุประสงค์ของการน าเงินสดและ/หรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ
เดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนใน
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมติัให้กองทรัสต์สามารถด าเนินการขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาของกองทรัสต์ โดยการออกหนังสือค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Bank 
Guarantee) หรือเอกสารอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัเพ่ือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา แทน
การใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมด ตามท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควร ภายใตส้ัญญาก่อตั้งทรัสตข์อ้ 10.1.6 และขอ้ 10.2.2 และ
ขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ านวนเงินค ้าประกนัดงักล่าวเม่ือรวมกบัเงินตน้ของการกูย้ืมเงินขา้งตน้
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จะมีจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัการกูย้ืมเงินของกองทรัสตซ่ึ์งยงัมิไดมี้การช าระ
ในขณะนั้น จ านวนรวมดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ 

อน่ึง เพ่ือวตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเงินและ/หรือการขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว ให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์สามารถน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ ทั้งท่ี 
มีอยู่ในปัจจุบนัและทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตไ์ดม้าภายหลงัจากการลงทุนเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ไปก่อภาระผูกพนัเพ่ือใหเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือ
การค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ภายใตส้ญัญาก่อตั้งทรัสตข์อ้ 10.5 และขอ้ 10.6 และขอ้อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควร  

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณา
อนุมติัใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี เพ่ือวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม
เงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ 

1. ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือ
ท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการ
ช าระหน้ีท่ีเก่ียวกับการกู้ยืมเงินและ/หรือการค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
กองทรัสต์ เช่น จ านวนเงินกู้ อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน จ านวนเงินและ
ระยะเวลาการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีกองทรัสตต์อ้ง
ช าระ ระยะเวลาการช าระเงินคืน การตกลงกระท าการ และการด ารงสัดส่วนทางการเงิน 
ทั้งน้ี ตามท่ีจะไดต้กลงกบัผูใ้หสิ้นเช่ือ และตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควร 

2. เจรจา และจดัท าสัญญากูย้ืมเงิน สัญญาเก่ียวกบัการค ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
สญัญาหลกัประกนั และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือ
ท าการค ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา หรือการก่อภาระผูกพนัเป็นหลกัประกนัการ
ช าระหน้ีท่ีเก่ียวกับการกู้ยืมเงินและ/หรือการค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
กองทรัสต ์และท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการ
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา และการก่อภาระผูกพนัเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ี
เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นส าคญั  

3. ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการ
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระ
หน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์
ตามขอ้ 1. – 2. ขา้งตน้ เพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการก่อ
ภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียม อนัเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการกูย้ืมเงิน
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และ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ขอ้ 20.1 
และการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าว 

ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติอนุมติัตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์สนอ  

การกู้ยืมเงินจากผูใ้ห้สินเช่ือ การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้ าประกนัการปฏิบัติตาม
สญัญา และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือ
การค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสต ์ในวงเงินตน้จ านวนรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
เพ่ือวตัถุประสงคข์องการวางหลกัประกนัเพ่ือการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิ
ในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ในกรณีท่ีกองทรัสต ์   
ไม่ด าเนินการเขา้ลงทุนทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมดงักล่าวในภายหลงัอนัเป็นเหตุใหก้องทรัสตถู์กริบ
เงินประกนัหรือเงินมดัจ า หรือในกรณีท่ีบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูท่ี้จะจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ให้แก่กองทรัสต์ ใช้สิทธิเรียกร้องเงินประกันภายใต้หนังสือค ้ าประกันจากผู ้ให้สินเช่ือ             
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของข้อผูกพันหรือสัญญาท่ีผู ้จัดการกองทรัสต์จะได้ตกลงไว้กับ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดพิ้จารณาในวาระท่ี 3 อาจส่งผลใหก้ารจ่ายประโยชนต์อบแทน
ของกองทรัสตล์ดลงเน่ืองจากกองทรัสตมี์ภาระท่ีตอ้งช าระหน้ีคืนแก่ผูใ้หสิ้นเช่ือจากการกูย้ืมเงิน
และ/หรือจากการขอให้ผูใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ และ
อาจส่งผลใหส้ภาพคล่องจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสตล์ดลง อนัเน่ืองจากการกูย้ืมเงินและ/หรือ
การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสตด์งักล่าว และจะท าให้
อตัราส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรัสตต่์อทรัพยสิ์นรวมสูงข้ึน รวมถึงจะท าใหส้ภาพคล่องของการ
กูย้ืมเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีจ าเป็น เช่น การซ่อมแซมปรับปรุงทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ลดนอ้ยลงไปดว้ย นอกจากน้ี การด าเนินการดงักล่าวอาจท าให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ลดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีกองทรัสต์จะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมส าเร็จ ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากภาระค่าใชจ่้ายใดๆ ของกองทรัสตเ์พ่ิมข้ึน เช่น ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละ/หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้กองทรัสต์มีก าไรจากการด าเนินงานลดลง อันเป็นเหตุให้การจ่าย
ประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลง 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นควรให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินจากผูใ้ห้
สินเช่ือ การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และการน าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสต์ ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ไดม้าภายหลงัจากการลงทุนเพ่ิมเติม 
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อภาระผกูพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืม
เงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา รวมถึงการมอบอ านาจให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
การเขา้ท า และ/หรือ การด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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ความเห็นของทรัสตี 

ทรัสตีเห็นวา่ การกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการ 
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ดงักล่าว มิไดเ้ป็นการขดัต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
หรือกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม หากในภายหลงั กองทรัสต์ไม่
ด าเนินการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขของขอ้ผูกพนัหรือสัญญาท่ีผูจ้ดัการ
กองทรัสตไ์ดต้กลงไวก้บับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูท่ี้จะจ าหน่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทรัสต ์
กองทรัสตอ์าจถูกริบเงินประกนั หรือเงินมดัจ าดงักล่าว โดยกองทรัสตจ์ะยงัคงมีภาระท่ีตอ้งช าระ
หน้ีให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กองทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั จึงขอเสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาการกูย้ืมเงินจากผูใ้ห้สินเช่ือ 
การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา และการน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์
ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตไ์ดม้าภายหลงัจากการลงทุนเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไปก่อภาระผกูพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือ
การค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมถึงการมอบอ านาจให้ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ เข้าท า  
และ/หรือ ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม                      
ผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง
น้ีจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

4.2  การกู้ยืมเงนิ การขอให้ผู้ให้สินเช่ือท าการค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพัน
เพ่ือเป็นหลักประกันการช าระหนีท้ี่เกี่ยวกับการกู้ ยืมเงินและ/หรือการค ้าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของกองทรัสต์จากผู้ให้สินเช่ือที่เป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัทรัสต ี 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากท่ีไดก้ล่าวมาในวาระท่ี 4.1 ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตพิ์จารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัให้กองทรัสต์สามารถด าเนินการกูย้ืมเงิน การขอให้ผูใ้ห้
สินเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบั
ผูใ้ห้สินเช่ือ อน่ึง ผูใ้ห้สินเช่ือดงักล่าวนั้น อาจรวมถึงผูใ้ห้สินเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั 
ทรัสตี (กล่าวคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)) ผูจ้ดัการกองทรัสตจึ์งพิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัให้กองทรัสต์สามารถด าเนินการกูย้ืมเงิน ด าเนินการ
ขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ทั้งท่ีมี
อยู่ในปัจจุบนัและทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ไดม้าภายหลงัจากการลงทุนเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
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บางส่วน ไปก่อภาระผกูพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการ
ค ้ าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ กับผูใ้ห้สินเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับ 
ทรัสตี รวมถึงให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ มีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจาก            
ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นวาระท่ี 4.1 กบัผูใ้หสิ้นเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ภายใตส้ัญญา
ก่อตั้งทรัสตข์อ้ 10.7 และขอ้ 13 

ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติอนุมติัตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์สนอ 

การกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสต ์
และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการ 
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญากบัผูใ้ห้สินเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีในวงเงินตน้
จ านวนไม่เกิน 200 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคข์องการวางหลกัประกนัเพ่ือการไดม้าหรือรักษาไว้
ซ่ึงสิทธิในค ามั่น หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม อาจส่งผลกระทบต่อ                            
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ช่นเดียวกบักรณีตามท่ีพิจารณาในวาระ 4.1 อน่ึง แมก้ารกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้ห้
สินเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา
ตามท่ีพิจารณาในวาระน้ี จะเป็นธุรกรรมท่ีเขา้ท ากบัผูใ้ห้สินเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั 
ทรัสตี แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการดงักล่าวดว้ย ความระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของกองทรัสต์และผู ้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย                  
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกองทรัสต ์และมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นควรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน การขอให้
ผูใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา และการน าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ทั้งท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัและทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์ได้มาภายหลงัจากการลงทุนเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการ
ค ้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญากับผูใ้ห้สินเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี รวมถึง                
การมอบอ านาจให้ผู ้จัดการกองทรัสต์เข้าท า และ/หรือ การด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง                            
ตามรายละเอียดขา้งตน้  

ความเห็นของทรัสตี 

นอกเหนือจากความเห็นของทรัสตีซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นกรณีตามท่ีพิจารณาในวาระ 4.1 
ทรัสตีเห็นว่า การกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และการ
ก่อภาระผูกพนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนั
การปฏิบติัตามสัญญากบัผูใ้หสิ้นเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี จะมิไดเ้ป็นการขดัต่อ
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์หรือกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากธุรกรรมดงักล่าวไม่เป็นการ
ขดัแยง้ทางประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และทรัสตี หรือ ธุรกรรมมีลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้
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เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต หรือส านกังาน ก.ล.ต. และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์  จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม                        
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมา             
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองน้ีจะไม่มีสิทธิออกเสียง ซ่ึงรายการน้ีเขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์
ของกองทรัสต์กับทรัสตี ดงันั้น ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ               
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สร. 27/2557 เร่ือง หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชน์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ขอ้ 10.7 และ 
ขอ้ 13 มติท่ีประชุมของผูถื้อหน่วยทรัสต์จะตอ้งไม่มีเสียงคดัคา้นเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการเพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน
เพิม่เตมิ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดพิ้จารณาเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรัสต ์จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ของกองทรัสต์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการด าเนินการ                   
เพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ตามท่ีพิจารณาในวาระท่ี 2 รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 2 
(รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต)์ ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวเป็นเพียงการ
แกไ้ขเพ่ือให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์มีความชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น 
ไม่ได้เ ป็นการแก้ไข เ พ่ิมเ ติม เ ง่ือนไขของสัญญาก่อตั้ งทรัสต์อันกระทบต่อสิทธิของ                          
ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติอนุมติัตามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์สนอ 

การแกไ้ขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดขอ้เสนอการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์) เป็นเพียงการแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหร้ายละเอียดของค่าใชจ่้ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทรัสต์มีความชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินการเพ่ือ
ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ตามท่ีพิจารณาในวาระท่ี 2 ซ่ึงมิไดข้ดัแยง้กบัเจตนารมณ์ในการ
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ก่อตั้งกองทรัสต์ และไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์อนักระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นควรใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาอนุมติัการการแกไ้ขเพ่ิมเติม
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ความเห็นของทรัสตี 

ทรัสตีเห็นว่า การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามท่ีระบุในวาระน้ี เป็นไปเพ่ือ
ประโยชนใ์นการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการด าเนินการเพ่ือการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม
ของกองทรัสต ์ซ่ึงมิไดข้ดัแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต ์หรือกฎหมาย หรือประกาศ
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงขอเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทรัสต ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการเพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมตามท่ีพิจารณา
ในวาระท่ี 2 

การลงมติ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์) เป็นเพียงการแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหร้ายละเอียดของค่าใชจ่้ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทรัสต์มีความชัดเจนมากข้ึนเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขของ
สัญญาก่อตั้ งทรัสต์อนักระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยยะส าคัญแต่อย่างใด                   
การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตั้งทรัสตด์งักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเข้าร่วมประชุมและ         
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรัสต ์โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 
ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนดม์าร์ค  กรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี            
20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

 ผู ้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ                             
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หากผูถื้อหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง                     
และประสงค์จะแต่งตั้งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของผูจ้ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ีกไ็ด ้
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคท่ี์จะส่งตวัแทนเขา้ร่วมประชุม
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์คร่ขอความร่วมมือท่าน         
ผูถื้อหน่วยทรัสต์โปรดน าเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 3 มามอบแก่เจ้าหน้าท่ี           
รับลงทะเบียนในวนัประชุมดงักล่าวดว้ย 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั 
  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
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เอกสารแนบ 2 

 
 

ข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ข้อ 20.1) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 

เพดาน % ของ NAV 
ต่อปี หรือภายหลังการ
ท าธุรกรรมการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สนิในแต่ละครัง้ 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลา 
ที่เรียกเกบ็ 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา 
หรือการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่
ทรัพย์สิน* และ/หรือ การได้มาซึง่
ทรัพย์สิน และ/หรือการเพิ่มทนุ และ/หรือ
การจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน 

  กรณีการจดัหา 
หรือการ
ด าเนินการ

เพ่ือให้ได้มาซึง่
ทรัพย์สิน (ไมว่า่
กองทรัสต์จะ
ได้มาซึง่

ทรัพย์สินนัน้
หรือไม)่ และ/
หรือการได้มา
ซึง่ทรัพย์สิน 

หรือการเพิ่มทนุ 
หรือการ

จ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ  

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง ไมเ่กิน 4% ของมลูค่า
หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย 

 

(2) ............................    
 

 *หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา หรือการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่ทรัพย์สินให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้รับ
มติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ข้อมลูการจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะมีการเปิดเผยในรายงานประจ าปีของปีท่ี
มีการจ่ายค่าใช้จ่ายนัน้ 
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วธีิการลงทะเบยีน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที ่1/2561 ของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้(TPRIME) 

วนัพธุที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องสุขุมวทิ 6 ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

เลขที ่138 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
__________________________ 

 
1.  การลงทะเบยีน 

- ผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
หรือหลกัฐาน (ตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริเวณจุดตรวจเอกสารเพื่อท าการตรวจสอบ               
ก่อนท าการลงทะเบียนเขา้ประชุมบริเวณจุดลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้ งแต่เวลา               
8.30 น. ของวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
2.1 กรณบุีคคลธรรมดา 
- ให้แสดงเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริงท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหน่วยทรัสต์ เช่น               

บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล      
ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.1 กรณนิีตบุิคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีแก่เจา้หน้าท่ี         

เพื่อลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม  
ก. ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอายุ

ของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

- กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหม้อบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ก. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น         
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอายุ
ของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
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ค. ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ         

แนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของ     
ค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

3.  การมอบฉันทะ 
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้แนบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหน่วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5          
จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 
(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์
3.1 กรณผู้ีถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
- เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 

3.2 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

- จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 
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ทั้งน้ี เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัจดัการ ก่อนวนั
ประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการหรือภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้
ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะ
ตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่

หมดอายุ (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบ
ฉนัทะ เพื่อลงทะเบียน 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคล ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลผูเ้ป็นผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามหนงัสือ

รับรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหนังสือ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบั
ล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึง
ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายไุม่เกิน 1 ปี และให้ผูมี้อ  านาจลง
นามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบการลงทะเบียนมาเพ่ือประกอบการลงทะเบียน      
ส าหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือน ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระของบริษทั เอสซีซีพ ีรีทส์ จ ากดั ทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที ่1/2561 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้
(TPRIME) 

__________________________ 

ช่ือ ดร. ปฏิมา จีระแพทย ์
ต าแหน่งในผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระ 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาเอก Philosophy in Management and Organization 

Development มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์และการด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน 

- ประธานกรรมการบริษทั บางกอกเอวิเอชัน่เซ็นเตอร์ จ ากดั 
- ผูช่้วยประธานกรรมการบริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
- ผูอ้  านวยการ สถาบนัยานยนต ์
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซี.ไอ.ที พร็อพเพอร์ต้ี คอนซลัแทนส์ จ ากดั  

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 0% 
คุณสมบตัต้ิองห้าม                -        ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท า

โดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
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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__________________________________________________________________________สัญชาติ_________________________________ 
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 พร็อพเพอร์ต้ี (“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)  ขอมอบฉนัทะให ้
 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 

3.2  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 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 ใน
วนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งสุขมุวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด ์มาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 1/2018 
on Wednesday, 18 July 2018, at 9.30 a.m. at Sukhumvit 6 Room, 3rd Floor, The Landmark Hotel Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 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 
 ( ) 

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 Baht 20. 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty 
20 Baht 
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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__________________________________________________________________________สญัชาติ_________________________________ 
       I/We                            Nationality  

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

(2)  เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (“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 

3.2 ช่ือ           ดร. ปฏิมา จีระแพทย ์           อายุ        51     ปี 
   Name                       Dr.Patima Jeerapaet                   Age          51        years,  
อยูบ่า้นเลขท่ี      244/12     ถนน                  ราชวิถี         ต  าบล/แขวง                      วชิรพยาบาล............................................ 
reside at               244/12     Road            Ratchavithi       Tambol/Khwaeng       Wachi Phayaban........................................ 
อ าเภอ/เขต          ดุสิต     จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร            รหสัไปรษณีย ์      10300............................................ 
Amphur/Khet     Dusit               Province        Bangkok      Postal Code              10300............................................... 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัพุธท่ี     
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุขมุวทิ 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนดม์าร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 1/2018 on 
Wednesday, 18 July 2018, at 9.30 a.m. at Sukhumvit 6 Room, 3rd Floor, The Landmark Hotel Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1) วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2561 
 Agenda No.1: To adopt and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 
หมายเหตุ: วาระท่ี 1 ขา้งตน้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
Note: Agenda no. 1 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.  

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Stamp Duty 
20 Baht 
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(2) วาระท่ี 2: พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอในการด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติมของกองทรัสต ์
Agenda No. 2: To consider and approve the proposal concerning TPRIME’s procedures on additional investments in main assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(3) วาระท่ี 3: พิจารณาอนุมติัการน าเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 
Agenda No. 3: To consider and approve the use of TPRIME’s cash and/or cash equivalents as collaterals, deposits or other kinds of placement in 
a similar nature which are necessary for the acquisition of the additional assets or the retainment of rights to a promise in or the rights to invest in 
the additional assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(4)  วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลกัประกนั
การช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 
Agenda No. 4: To consider and approve borrowing, requesting Creditor to provide a guarantee on the performance of obligations and incurring 
obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 

4.1 การกู้ยืมเงิน การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้ าประกันการปฏิบติัตามสัญญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลักประกนัการช าระหน้ีท่ี
เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสต ์
4.1 Borrowing, requesting the Creditor to provide a guarantee and incurring obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 
and/or guarantees TPRIME’s performance of obligations 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

4.2 การกู้ยืมเงิน การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้ าประกันการปฏิบติัตามสัญญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลักประกนัการช าระหน้ีท่ี
เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสตจ์ากผูใ้หสิ้นเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
4.2 Borrowing, requesting the Creditor to provide a guarantee and incurring obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 
and/or guarantees TPRIME’s performance of obligations with the Creditor who is a related person of the Trustee 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 
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(5)  วาระท่ี 5: พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสตเ์พื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 
Agenda No. 5: To consider and approve the amendment to the Trust Deed in the parts concerning the fees and expenses to be borne to 
TPRIME for consistent with the procedures of additional investment in assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(6)     วาระท่ี 6: เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 6: To consider other matters (if any) 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลในขอ้ 3.2 ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในขอ้ 3.2 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร หรือกรณีท่ีขา้พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในขอ้ 3.2 ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่
ชดัเจนนั้น ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ก าหนดใหบุ้คคลในขอ้ 3.2 ในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 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 
 ( ) 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 Baht 20. 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ (บุคคลในขอ้ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้ โดยขอ้มูลของ
กรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 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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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็นลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

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. 

เลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์    เขียนท่ี_____________________________________ 
Unitholder Registration No. Written at 

วนัท่ี________________เดือน____________________พ.ศ._______________ 
Date     Month Year 

(1)  ขา้พเจา้ __________________________________________________________________________สญัชาติ________________________________
 I/We                                         Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี____________________________________ถนน____________________________________ต าบล/แขวง____________________________________ 
Reside at                       Road                                                           Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต____________________________________จงัหวดั____________________________________รหสัไปรษณีย_์__________________________________
Amphur/Khet                                                         Province                                                                  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์(Custodian) ใหก้บั______________________________________________________________________ 
as a Custodian for  

เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (“กองทรัสตฯ์”)  
โดยถือหน่วยลงทุนจ 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.

(2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint

2.1  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 

2.2 ช่ือ           ดร. ปฏิมา จีระแพทย ์       อายุ    51     ปี 
Name          Dr.Patima Jeerapaet              Age          51        years,
อยูบ่า้นเลขท่ี   244/12    ถนน        ราชวิถี   ต  าบล/แขวง                      วชิรพยาบาล............................................ 
reside at    244/12   Road       Ratchavithi  Tambol/Khwaeng    Wachi Phayaban........................................ 
อ าเภอ/เขต     ดุสิต     จงัหวดั                กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์      10300............................................ 
Amphur/Khet    Dusit            Province        Bangkok Postal Code    10300............................................... 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561        ในวนั
พุธท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนดม์าร์ค กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 1/2018 on 
Wednesday, 18 July 2018, at 9.30 a.m. at Sukhumvit 6 Room, 3rd Floor, The Landmark Hotel Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1) วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2561 
Agenda No.1: To adopt and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders 

หมายเหตุ: วาระท่ี 1 ขา้งตน้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
Note: Agenda no. 1 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.  

(2) วาระท่ี 2: พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอในการด าเนินการเพื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติมของกองทรัสต ์
Agenda No. 2: To consider and approve the proposal concerning TPRIME’s procedures on additional investments in main assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(3) วาระท่ี 3: พิจารณาอนุมติัการน าเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนัท่ีจ าเป็นส าหรับการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิในค ามัน่ หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 
Agenda No. 3: To consider and approve the use of TPRIME’s cash and/or cash equivalents as collaterals, deposits or other kinds of placement in 
a similar nature which are necessary for the acquisition of the additional assets or the retainment of rights to a promise in or the rights to invest in 
the additional assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(4)  วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน การขอใหผู้ใ้หสิ้นเช่ือท าการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลกัประกนั
การช าระหน้ีท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 
Agenda No. 4: To consider and approve borrowing, requesting Creditor to provide a guarantee on the performance of obligations and incurring 
obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 

4.1 การกูย้ืมเงิน การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้ าประกนัการปฏิบัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ี
เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสต ์
4.1 Borrowing, requesting the Creditor to provide a guarantee and incurring obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 
and/or guarantees TPRIME’s performance of obligations 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 
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4.2 การกูย้ืมเงิน การขอให้ผูใ้ห้สินเช่ือท าการค ้ าประกนัการปฏิบัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพนัเพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ี
เก่ียวกบัการกูย้ืมเงินและ/หรือการค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาของกองทรัสตจ์ากผูใ้หสิ้นเช่ือท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 
4.2 Borrowing, requesting the Creditor to provide a guarantee and incurring obligations as collaterals for the repayment of borrowing debts 
and/or guarantees TPRIME’s performance of obligations with the Creditor who is a related person of the Trustee 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(5)  วาระท่ี 5: พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสตเ์พื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นเพิ่มเติม 
Agenda No. 5: To consider and approve the amendment to the Trust Deed in the parts concerning the fees and expenses to be borne to 
TPRIME for consistent with the procedures of additional investment in assets 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(6)     วาระท่ี 6: เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 6: To consider other matters (if any) 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  Approve       Disapprove   Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลในขอ้ 2.2 ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 เป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร หรือกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลในขอ้ 3.2 ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่
ชดัเจนนั้น ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ก าหนดใหบุ้คคลในขอ้ 3.2 ในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะของขา้พเจา้ ใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง 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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 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 
 ( ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั้น 
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

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

5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์(บุคคลในขอ้ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์เป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้โดยขอ้ มูลของ
กรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 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. 



เอกสารแนบ 6 

สถานทีจ่ัดประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที ่1/2561 ของ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้

วนัพธุที ่18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุขุมวทิ 6 ช้ัน 3 

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี 138 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

การเดนิทาง 
รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีนานา ทางออก 2 





ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้
THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์             
Unitholder Registration No. 

ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี 
Address 

เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 
being a unitholder of THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม หน่วย 
Holding the total amount of  units  

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

การประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 
The Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2018 

ณ ห้องสขุมุวิท 6 ชัน้ 3 
โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ในวนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 
At Sukhumvit 6 Room, 3rd Floor, 
The Landmark Hotel Bangkok,  

 Wednesday, 18 July 2018, at 9.30 a.m. 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………… เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ได้มาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 

I/We ………….…………………………………………………………………….. Unitholder or proxy holder of 
THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST attends the 
above mentioned meeting. 

 ลงช่ือ               ผู้ เข้าประชมุ 
 Sign   Meeting Attendant 
 (     )  

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนีม้าด้วย 
For you convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set of 
documents for registration  



 


