การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
(เริ่ มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.)
ณ ห้องสุ ขมุ วิท 6 ชั้น 3

โรงแรม เดอะ แลนด์ มาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 138 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

กองทรัสต์ฯ งดแจกของชาร่ วยในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

ที่ SCCPR-610074

20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เรื่ อง

เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี

เอกสารแนบ 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561
2. รายละเอียดข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
4. ข้อมูลผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
เนื่ องด้วย ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เอสซี ซี พี รี ทส์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ ัดการกองทรั สต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ต้ ี (TPRIME) (“กองทรั สต์ ”)
เมื่ อวันที่ 6 มิ ถุนายน 2561 มี มติ ให้เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ ครั้ งที่ 1/2561 ของกองทรั สต์ ในวันที่
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ ขมุ วิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุ งเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุ ม
เมื่ อวันพุ ธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็ นเตอร์ พอยท์
เทอร์ มินลั 21 กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 1
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1
1

การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ขิ ้ อเสนอในการดาเนินการเพื่อการลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิม่ เติมของกองทรัสต์
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลัก และ
เห็ นว่า กองทรั ส ต์มีศ ักยภาพที่ จะลงทุ นในทรั พ ย์สิ นหลักเพิ่ มเติ ม แต่ ย งั มี เ งื่ อนไขของการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลายประการ เช่น การทาข้อตกลงจะซื้ อจะขายทรัพย์สินกับ
บุ ค คลภายนอก การจัด หาเงิ น เพื่ อ วางเป็ นประกัน การเรี ย กประชุ ม และขออนุ ม ัติ จ ากผู ถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรม อีกทั้งการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้นอาจใช้ระยะเวลานาน
ในขณะเดียวกันกองทรัสต์จะต้องยื่นข้อเสนอต่อผูข้ ายทรัพย์สินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ วเพื่อ
แข่ งขันกับผูท้ ี่ สนใจในทรัพย์สินรายอื่ นในตลาด รวมถึงยังมี ภาระค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องในการ
ดาเนินการดังกล่าว เช่น ค่าจัดจ้างที่ปรึ กษาในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน (due diligence)
การแต่ งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิ สระ และการแต่งตั้งที่ ปรึ กษากฎหมายเพื่อตรวจสอบประเด็นทาง
กฎหมาย เป็ นต้น
ดังนั้น เพื่ อให้ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ส ามารถเริ่ มด าเนิ นการดังกล่ า วได้โ ดยไม่ ชักช้า
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์จึงพิ จารณาเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์พิจารณาอนุ มตั ิ ข ้อเสนอ
ในการดาเนิ นการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ตามนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต์ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อม)
โดยมุ่ งเน้นที่ ทรั พ ย์สิ นซึ่ งมี ความพร้ อมในการจัดหาประโยชน์ หรื อมี ศ ักยภาพในการจัด หา
ประโยชน์ได้ในลักษณะที่ใกล้เคี ยงกับทรัพย์สินหลักในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ ไม่ว่าทรัพย์สิน
นั้น จะตั้ง อยู่ ใ นประเทศไทยหรื อในต่ า งประเทศ ทั้ง นี้ ตามที่ ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ พิ จ ารณา
เห็ นสมควร โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้องภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และพิ จารณาอนุ มตั ิ ให้ผูจ้ ดั การกองทรั สต์มี
อานาจดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมดังกล่าว
1.

พิจารณา กาหนด และ/หรื อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้า
ลงทุ น และการจัด หาประโยชน์ และรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น หลัก ที่
กองทรัสต์จะลงทุ นเพิ่ มเติ ม รวมไปถึ งวิธีการประเมิ นมูลค่ าทรั พย์สิน และมูลค่ าการ
ลงทุนที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

2.

ก่ อ ภาระค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ และใช้จ่ า ยในนามของกองทรั ส ต์ ในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยที่
เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์และศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลัก
เพิ่ มเติ ม ภายใต้สัญญาก่ อตั้งทรั สต์ ข้อ 20.1 ตามที่ ผูถ้ ื อหุ ้นจะได้พิจารณาอนุ มตั ิ การ
แก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่ 5 ต่อไป เช่น ค่าธรรมเนียมหรื อค่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
2

ด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมหรื องาน
โยธา เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้ความเห็นเกี่ ยวกับทรัพย์สินหลักที่ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติ ม
หรื อเพื่อทาการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน (due diligence) หรื อดาเนิ นการอื่นใดที่
เกี่ ย วข้องกับการได้มาซึ่ งทรั พ ย์สิ นหลักเพิ่ มเติ ม ตามที่ ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์พิ จารณา
เห็นสมควร โดยกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ว่ากองทรัสต์จะได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มดังกล่าวหรื อไม่ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ เรี ยกเก็บจริ งสาหรั บ
ธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มแต่ละธุ รกรรมจะต้องไม่เกิ นร้อยละ 1 ของ
มูลค่ ารวมของทรั พย์สินหลักเพิ่ มเติ มที่ กองทรั สต์จะเข้า ลงทุ นในธุ รกรรมนั้น ตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ประเมินไว้ และมีจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี บัญชี
อย่างไรก็ตาม ไม่นบั รวมจานวนเงินที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ก่อภาระค่าใช้จ่าย หรื อใช้
จ่ายไปแล้วในนามของกองทรัสต์สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมที่สาเร็ จลง
ในรอบปี บัญชีน้ นั ๆ
3.

เจรจา เข้าทา ลงนาม และ/หรื อแก้ไข สัญญา บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of
Understanding: MOU) หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะ
ลงทุ นเพิ่ มเติ มในนามของกองทรั สต์ เช่ น สัญ ญาจะซื้ อจะขายทรั พย์สิ น รวมทั้งการ
ดาเนินการเพื่อติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุนในทรัพย์สิน
หลักเพิ่มเติม

4.

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับข้อเสนอในการดาเนิ นการเพื่อการลงทุน
ในทรั พ ย์สิ นหลักเพิ่ มเติ มของกองทรั ส ต์และการด าเนิ นการตามข้อ 1. – 3. ข้า งต้น
เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรื อ ถอดถอน
ผูร้ ับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดของการลงทุนเพิ่มเติ มของกองทรัสต์มีความชัดเจนและแน่ นอน
แล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนิ นการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อนาเสนอรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ของการลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาและอนุมตั ิ เพื่อให้ทรัสตีเข้าทา
ธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมในนามของกองทรัสต์กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เจ้าของ
ทรัพย์สินที่ จะจาหน่ ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ ในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ในการเสนอให้
ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์พิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าท าธุ รกรรมดังกล่า ว ผูจ้ ัดการกองทรั สต์อาจเสนอให้
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์พิ จารณาอนุ มตั ิ การกู้ยื มเงิ น การเพิ่ มทุ น และการด าเนิ นการอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาชาระเป็ นค่าตอบแทนของการได้มาซึ่ งทรัพย์สินภายใต้
ธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคราวเดียวกัน ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมของการจัดหา
เงินทุน
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ผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติอนุมตั ิตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เสนอ
ภาระค่าใช้จ่ายใดๆ และการใช้จ่ายในนามของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมอาจทาให้การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมสาเร็ จ
นอกจากนี้ กรณี ที่การลงทุ นในทรั พย์สินหลักเพิ่ มเติ มดังกล่าวไม่สาเร็ จ อาจเป็ นเหตุ ให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ของกองทรัสต์เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้กองทรัสต์มีกาไรจากการดาเนิ นงานลดลง อันเป็ น
เหตุให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย
ที่ เรี ยกเก็บจริ งสาหรับธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มแต่ละธุ รกรรมจะต้องไม่เกิ น
ร้อยละ 1 ของมูลค่าสู งสุ ดของทรัพย์สินที่ เกี่ ยวข้องในธุ รกรรมนั้น ตามที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
ประเมินไว้ และมีจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 10 ล้านบาทต่อปี บัญชี ทั้งนี้ ไม่นบั รวมจานวนเงินที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ก่อภาระค่ าใช้จ่าย หรื อใช้จ่ายไปแล้วในนามของกองทรั สต์สาหรั บการ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่สาเร็ จลงในรอบปี บัญชีน้ นั ๆ
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น ควรให้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ข ้อ เสนอในการ
ดาเนิ นการเพื่ อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มของกองทรัสต์ รวมถึงการอนุ มตั ิ ให้ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตี เห็นว่าข้อเสนอในการลงทุนเพิ่มเติ มของกองทรั สต์ดงั กล่าวมิได้เป็ นการขัดต่ อ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิ
ข้อเสนอดังกล่าว ถือเป็ นการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์สาหรับการดาเนิ นการเพื่อการลงทุน
ในทรั พ ย์สินหลักเพิ่ มเติ ม ไม่ ว่าการลงทุ นในทรั พ ย์สินหลักเพิ่ มเติ มดังกล่าวจะสาเร็ จหรื อไม่
จึงขอเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาข้อเสนอของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามรายละเอียดข้างต้น
โดยละเอียดก่อนการพิจารณาลงมติ
การลงมติ
การเข้ า ท ารายการดั ง กล่ า วของกองทรั ส ต์ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ที่มา
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องนี้จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั กิ ารนาเงินสดและ/หรื อรายการเทียบเท่ าเงินสดของกองทรัสต์ ไปวางเป็ นเงินประกัน
เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จาเป็ นสาหรับการได้ มาหรื อรั กษาไว้ ซึ่งสิ ทธิในคามั่น หรื อสิ ทธิ
ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในวาระที่ 2 ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ การอนุ ม ัติ ข ้อ เสนอในการ
ดาเนิ นการเพื่ อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มของกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณา
เห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการนาเงินสด และ/หรื อรายการเทียบเท่าเงิน
สดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงิ นประกัน เงิ นมัดจา หรื อเงิ นอื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ จาเป็ น
สาหรั บการได้มาหรื อรั กษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในค ามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุ นในทรั พ ย์สิ นหลัก
เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ไ ด้ป ระเมิ น แล้ว ว่า ประมาณการอัต ราเงิ น จ่ า ยจากการ
ดาเนิ นงานของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมนั้น จะไม่ต่ ากว่าอัตราเงิ นจ่ายจากการ
ดาเนิ นงานของกองทรัสต์ที่จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จากทรัพย์สินหลักที่ กองทรัสต์มีอยู่ก่อน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในธุ รกรรมดังกล่าว โดยอัตราและประมาณการอัตราดังกล่าว
คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
อัตราเงินจ่ายจาก
การดาเนินงานของ
กองทรัสต์ที่จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์จาก
ทรัพย์สินหลักที่
=
กองทรัสต์มีอยูก่ ่อน
การเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม
*หมายเหตุ:

ประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนจากการลดทุนจากเหตุที่กองทรัสต์มีสภาพคล่อง
ส่ วนเกินตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (โดยไม่รวมเงินคืนที่ไม่นามาคานวณ*)
ที่กองทรัสต์ได้ประกาศจ่ายให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สาหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลัง
12 เดือนนับตั้งแต่วนั สุ ดท้ายของรอบผลประกอบการหลังสุ ดที่ได้มีการประกาศ
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนและ/หรื อเงินคืนจากการลดทุนสาหรับ
รอบผลประกอบการนั้น
จานวนเงินทั้งหมดที่ระดมทุนได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นหักด้วยมูลค่าของเงินคืนที่ไม่นามาคานวณ*

“เงินคืนที่ไม่นามาคานวณ” หมายถึง เงินคืนจากการลดทุนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก)
การลดทุนเนื่องจากการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
(ข)
การลดทุนเนื่องจากกองทรัสต์มีสภาพคล่องส่ วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ หรื อการตัดจาหน่ ายสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ขอ้ 5.2.2
ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ค)
การลดทุ น เนื่ อ งจากกองทรั ส ต์มีการเพิ่ม ทุ น เพื่อ ให้ได้ม าซึ่ งอสั งหาริ มทรั พย์เพิ่ มเติ ม แต่ ป รากฏ
เหตุขดั ข้องในภายหลัง ทาให้ไม่สามารถได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ภายใต้ขอ้ 5.2.3 ของสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
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ประมาณการอัตรา
เงินจ่ายจากการ
ดาเนินงานของ
ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม

=

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนจากการลดทุนจากเหตุที่กองทรัสต์
มีสภาพคล่องส่ วนเกินตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมสาเร็ จ
ประมาณการจานวนเงินที่จะระดมทุนได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในส่ วนเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 200 ล้านบาทและจานวนดังกล่าวต้องไม่เกิ นร้อยละ 10 ของ
มูลค่าของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในเอกสารธุ รกรรมการ
เข้า ลงทุ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยกองทรั ส ต์เ ป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบค่ าใช้จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้องกับ การดาเนิ นการ
ดังกล่าว ไม่ว่ากองทรัสต์จะได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มดังกล่าวหรื อไม่ และในการ
จ่ า ยเงิ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ด ัง กล่ า ว ให้ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์จ่ า ยจากแหล่ ง เงิ น ของกองทรั ส ต์
ดังต่อไปนี้ แหล่งใดแหล่งหนึ่งหรื อหลายแหล่งรวมกัน
1.) เงิ นกูจ้ ากการกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิ น บริ ษทั ประกันภัย และ/หรื อ
นิ ติบุคคลอื่ นใดที่ สามารถให้สินเชื่ อแก่ กองทรั สต์ได้ (“ผู้ให้ สินเชื่ อ”) หากที่ ประชุ ม
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ ก องทรั ส ต์ เ ข้า ท าธุ ร กรรมการกู้ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วตามที่ เ สนอให้
ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิในการประชุมครั้งนี้ในวาระที่ 4 และ/หรื อ
2.) เงิ น ที่ เ ป็ นก าไรส่ ว นที่ มิ ต ้อ งจัด สรรเป็ นประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู ้ล งทุ น ตาม
ข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (เฉพาะในกรณี ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ ไม่สามารถจัดหา
เงิ นกูต้ ามข้อ 1. ได้เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของวาระที่ 3 นี้ หรื อ
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ไ ด้พิ จารณาแล้วเห็ นว่า การจัด หาแหล่ งเงิ นจากการกู้ยื มมี ค วาม
ไม่เหมาะสมไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด)
อนึ่ ง ให้ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ มีอานาจในการส่ งมอบหรื อสละซึ่ ง สิ ทธิ ใ นเงิ นจ านวน
ดังกล่าว เฉพาะในกรณี ที่กองทรัสต์ไม่ดาเนิ นการทาธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม
ให้เสร็ จสิ้ นหลังจากที่ ได้ระดมเงินทุนเพื่อนามาชาระเป็ นค่าตอบแทนของการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
หลักเพิ่ มเติ มสาเร็ จแล้ว และมิได้มีสาเหตุ เนื่ องมาจากเหตุการณ์หรื อปั จจัยภายนอกอื่ นๆ โดย
เป็ นไปตามเงื่อนไขของข้อผูกพันหรื อสัญญาที่ ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จะได้ตกลงไว้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เช่น บุคคลผูท้ ี่จะจาหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์
นอกจากนี้ ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนิ นการขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์ โดยการออกหนังสื อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา (Bank
Guarantee) หรื อเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา แทน
การใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ ไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด เพื่อการวาง
หลักประกันเพื่อการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
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หลักเพิ่มเติ ม ตามที่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิ ในการประชุ มครั้งนี้ ในวาระที่ 4 ทั้งนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการวางหลักประกันเพื่อการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและ
สมควรเกี่ ยวกับการนาเงิ นสดและ/หรื อรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดของกองทรั สต์ไปวางเป็ นเงิ น
ประกัน เงิ นมัดจา หรื อเงิ นอื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรั บการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ ง
สิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม และการดาเนิ นการตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรื อ
ถอดถอนผูร้ ับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อรายละเอียดของการลงทุนเพิ่มเติ มของกองทรัสต์มีความชัดเจนและแน่ นอน
แล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนิ นการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อนาเสนอรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ของการลงทุนเพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาและอนุมตั ิ เพื่อให้ทรัสตีเข้าทา
ธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมในนามของกองทรัสต์กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เจ้าของ
ทรัพย์สินที่ จะจาหน่ ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ ในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ในการเสนอให้
ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์พิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าทาธุ รกรรมดังกล่า ว ผูจ้ ัดการกองทรั สต์อาจเสนอให้
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์พิ จารณาอนุ มตั ิ การกู้ยื มเงิ น การเพิ่ มทุ น และการด าเนิ นการอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาชาระเป็ นค่าตอบแทนของการได้มาซึ่ งทรัพย์สินภายใต้
ธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมคราวเดียวกัน ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมของการจัดหา
เงินทุน
ผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติอนุมตั ิตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เสนอ
การนาเงิ นสดและ/หรื อรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงิ นประกัน
เงิ นมัดจา หรื อเงิ นอื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรั กษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ใน
คามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม อาจทาให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมสาเร็ จ ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ของกองทรัสต์เพิ่มขึ้น เช่น ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละ/หรื อค่าธรรมเนี ยม
ใดๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงระยะเวลาที่มีการวางเงิ นมัดจาดังกล่าว ส่ งผลให้กองทรัสต์มีกาไรจากการ
ดาเนิ นงานลดลง อันเป็ นเหตุ ให้การจ่ ายประโยชน์ตอบแทนแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ลดลงและใน
กรณี ที่กองทรัสต์ไม่ดาเนินการเข้าลงทุนทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมดังกล่าวในภายหลังอันเป็ นเหตุให้
กองทรัสต์ถูกริ บเงิ นประกันหรื อเงินมัดจา หรื อในกรณี ที่บุคคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่ จะ
จาหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ ใช้สิทธิ เรี ยกร้องเงินประกันภายใต้หนังสื อค้ าประกันจากผูใ้ ห้
สิ นเชื่ อ โดยเป็ นไปตามเงื่ อนไขของข้อผูกพันหรื อสัญญาที่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้ตกลงไว้กบั
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาจส่ งผลกระทบกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ
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อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทรั สต์จะดาเนิ นการเจรจาเพื่ อให้การนาเงิ นสดและ/หรื อ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันที่จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรักษาซึ่ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนทรัพย์สิน
หลักเพิ่มเติม อยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ ว่าเงิ นประกันหรื อเงินมัดจาดังกล่าวอาจถูกริ บหรื อถูกเรี ยกให้
ชาระได้เฉพาะในกรณี ที่กองทรัสต์ไม่ดาเนิ นการทาธุ รกรรมการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม
ให้เสร็ จสิ้ นหลังจากที่ ได้ระดมเงินทุนเพื่อนามาชาระเป็ นค่าตอบแทนของการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
หลักเพิ่มเติ มสาเร็ จแล้ว และมิได้มีสาเหตุเนื่ องมาจากเหตุการณ์ หรื อปั จจัยภายนอกอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงต่อการเกิดผลกระทบทางลบต่อกองทรัสต์หากกองทรัสต์ไม่สามารถ
ดาเนินการดังกล่าวอันเป็ นเหตุการณ์หรื อปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของกองทรัสต์
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการนาเงินสดและ/หรื อ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดในลักษณะ
เดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรั บการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุ นใน
ทรั พ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ รวมถึ ง การมอบอ านาจให้ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ การเข้า ท า
และ/หรื อ การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีเห็นว่าการนาเงินสด และ/หรื อรายการเที ยบเท่าเงิ นสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ น
เงิ นประกัน เงิ นมัดจา หรื อเงิ นอื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรักษาไว้
ซึ่ งสิ ทธิ ในค ามัน่ หรื อ สิ ทธิ ใ นการเข้า ลงทุ นในทรั พ ย์สินหลักเพิ่ มเติ มนั้นมิ ไ ด้เป็ นการขัด ต่ อ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากในภายหลัง
กองทรั ส ต์ไม่ ดาเนิ นการเข้า ลงทุ นในทรั พย์สิ นหลักเพิ่ มเติ ม ตามเงื่ อนไขของข้อผูกพัน หรื อ
สัญญาที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตกลงไว้กบั บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่จะจาหน่ายทรัพย์สิน
ให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์อาจถูกริ บเงินประกันหรื อเงินมัดจาดังกล่าว และ/หรื ออาจมีภาระต้อง
ชาระหนี้ให้แก่ผใู ้ ห้สินเชื่อในกรณี ที่มีแหล่งที่มาของเงินจากการกูย้ ืม หรื อมีการขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อ
ทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรัสต์ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรั สต์อย่างมี นัยสาคัญ จึ งขอเสนอให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์พิจารณา
เงื่ อนไขการวางหลักประกันเพื่ อการได้มาหรื อรั กษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม รวมถึงการมอบอานาจให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เข้าทา และ/หรื อ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยละเอียดก่อนการลงมติ
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การลงมติ
การเข้าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ย งลงคะแนน โดยผู ถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ องนี้ จะไม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การขอให้ ผ้ ูให้ สินเชื่ อทาการค้าประกันการปฏิบัติตามสั ญญาและ
การก่ อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนีท้ ี่เกีย่ วกับการกู้ยืมเงิน
4.1

การกู้ยืมเงิน การขอให้ ผ้ ใู ห้ สินเชื่ อทาการค้าประกันการปฏิบัติตามสั ญญาและการก่ อภาระผูกพัน
เพื่ อเป็ นหลักประกันการชาระหนีท้ ี่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและ/หรื อการค้าประกันการปฏิบัติตาม
สั ญญาของกองทรัสต์
วัตถุประสงค์และเหตุผล
สื บเนื่ องจากที่ ได้กล่าวมาในวาระที่ 3 ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการนาเงิ นสดและ/หรื อรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ที่จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน
หลักเพิ่มเติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้
กองทรัสต์สามารถดาเนิ นการกูย้ ืมเงิ นจากผูใ้ ห้สินเชื่ อ ภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ขอ้ 10.1.6 และ
ข้อ 10.2.1 และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ในวงเงินต้นจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้มา
ใช้เป็ นเงิ นประกัน เงิ นมัดจา หรื อเงิ นอื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรั บการได้มาหรื อ
รักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุ นในทรั พย์สินหลักเพิ่ มเติ ม ตามที่ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควร ตามที่พิจารณาในวาระที่ 3 โดยเงินกูจ้ านวนดังกล่าว เมื่อรวมกับ
อัต ราส่ วนการกู้ยื มเงิ นของกองทรั ส ต์ซ่ ึ งยังมิ ได้มีการช าระในขณะนั้น จะไม่ เ กิ นร้ อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับสัดส่ วนการกูย้ ืมเงิ นที่
กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
นอกจากนี้ ตามที่ พิจารณาในวาระที่ 3 เพื่อวัตถุประสงค์ของการนาเงิ นสดและ/หรื อ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดในลักษณะ
เดี ยวกันที่ จาเป็ นสาหรั บการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุ นใน
ทรั พย์สิ นเพิ่ มเติ มดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์พิจารณาเห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์
พิจารณาอนุ มตั ิ ให้กองทรัสต์สามารถดาเนิ นการขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ
ตามสั ญ ญาของกองทรั ส ต์ โดยการออกหนั ง สื อ ค้ า ประกัน การปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญา (Bank
Guarantee) หรื อเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา แทน
การใช้เ งิ นสดและรายการเที ยบเท่ า เงิ นสดของกองทรั สต์ ไม่ ว่า บางส่ วนหรื อทั้งหมด ตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควร ภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ขอ้ 10.1.6 และข้อ 10.2.2 และ
ข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจานวนเงินค้ าประกันดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินต้นของการกูย้ ืมเงินข้างต้น
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จะมีจานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ซ่ ึ งยังมิได้มีการชาระ
ในขณะนั้น จานวนรวมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
อนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกัน
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญาดังกล่าว ให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งที่
มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้มาภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน ไปก่อภาระผูกพันเพื่อให้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อ
การค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ภายใต้สญ
ั ญาก่อตั้งทรัสต์ขอ้ 10.5 และข้อ 10.6 และข้ออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควร
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พิจารณา
อนุมตั ิให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีอานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืม
เงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ น
หลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาที่
กล่าวมาข้างต้น
1. กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อ
ทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ช าระหนี้ ที่ เ กี่ ย วกับ การกู้ยื ม เงิ นและ/หรื อ การค้ า ประกันการปฏิ บัติ ต ามสั ญญาของ
กองทรั ส ต์ เช่ น จานวนเงิ นกู้ อัต ราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิ น จานวนเงิ นและ
ระยะเวลาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆที่กองทรัสต์ตอ้ ง
ชาระ ระยะเวลาการชาระเงินคืน การตกลงกระทาการ และการดารงสัดส่ วนทางการเงิน
ทั้งนี้ ตามที่จะได้ตกลงกับผูใ้ ห้สินเชื่อ และตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควร
2. เจรจา และจัดทาสัญญากูย้ ืมเงิ น สัญญาเกี่ ยวกับการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
สัญญาหลักประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อ
ทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา หรื อการก่ อภาระผูกพันเป็ นหลักประกันการ
ช าระหนี้ ที่ เ กี่ ย วกับ การกู้ยื ม เงิ นและ/หรื อ การค้ า ประกันการปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาของ
กองทรัสต์ และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการ
ค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการก่อภาระผูกพันเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่
เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว โดยคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการ
ค้ าประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญา และการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระ
หนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรัสต์
ตามข้อ 1. – 2. ข้างต้น เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการก่ อ
ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยม อันเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับการกูย้ ืมเงิ น
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และ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อ 20.1
และการแต่งตั้ง และ/หรื อ ถอดถอนผูร้ ับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติอนุมตั ิตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เสนอ
การกู้ยื มเงิ นจากผูใ้ ห้สินเชื่ อ การขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ า ประกันการปฏิ บัติต าม
สัญญา และการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อ
การค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์ ในวงเงินต้นจานวนรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
เพื่อวัตถุประสงค์ของการวางหลักประกันเพื่อการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม อาจส่ งผลกระทบต่อกองทรัสต์ในกรณี ที่กองทรัสต์
ไม่ดาเนินการเข้าลงทุนทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมดังกล่าวในภายหลังอันเป็ นเหตุให้กองทรัสต์ถูกริ บ
เงินประกันหรื อเงินมัดจา หรื อในกรณี ที่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่ จะจาหน่ายทรัพย์สิน
ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใช้สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งเงิ น ประกัน ภายใต้ห นั ง สื อ ค้ า ประกัน จากผู ้ใ ห้ สิ น เชื่ อ
โดยเป็ นไปตามเงื่ อ นไขของข้อ ผู ก พัน หรื อสั ญ ญาที่ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ต กลงไว้กับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 3 อาจส่ งผลให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์ลดลงเนื่องจากกองทรัสต์มีภาระที่ตอ้ งชาระหนี้ คืนแก่ผใู ้ ห้สินเชื่ อจากการกูย้ ืมเงิน
และ/หรื อจากการขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรัสต์ และ
อาจส่ งผลให้สภาพคล่องจากการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ลดลง อันเนื่ องจากการกูย้ ืมเงินและ/หรื อ
การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์ดงั กล่าว และจะทาให้
อัตราส่ วนการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ต่อทรัพย์สินรวมสู งขึ้น รวมถึงจะทาให้สภาพคล่องของการ
กูย้ ืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่จาเป็ น เช่น การซ่ อมแซมปรับปรุ งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวอาจทาให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ลดลงในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่ กองทรั สต์จะเข้าลงทุ นเพิ่มเติ มสาเร็ จ ซึ่ งมี
สาเหตุมาจากภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ของกองทรัสต์เพิ่มขึ้น เช่น ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละ/หรื อค่าธรรมเนี ยม
ใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ก องทรั ส ต์มี ก าไรจากการด าเนิ น งานลดลง อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ก ารจ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลง
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์เ ห็ นควรให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์พิจารณาอนุ มตั ิ การกูย้ ืมเงิ นจากผูใ้ ห้
สิ นเชื่ อ การขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญา และการนาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทั้งที่ มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ได้มาภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติ ม
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนไปก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืม
เงิ นและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา รวมถึงการมอบอานาจให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
การเข้าทา และ/หรื อ การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
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ความเห็นของทรัสตี
ทรัสตีเห็นว่า การกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
และการก่ อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการ
ค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรัสต์ดงั กล่าว มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรื อ กฎหมาย หรื อประกาศใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง อย่ า งไรก็ต าม หากในภายหลัง กองทรั ส ต์ไ ม่
ดาเนิ นการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม ตามเงื่ อนไขของข้อผูกพันหรื อสัญญาที่ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ได้ตกลงไว้กบั บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูท้ ี่จะจาหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์
กองทรัสต์อาจถูกริ บเงินประกัน หรื อเงินมัดจาดังกล่าว โดยกองทรัสต์จะยังคงมีภาระที่ตอ้ งชาระ
หนี้ ให้แ ก่ ผู ใ้ ห้สิ น เชื่ อ ซึ่ งอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนของ
กองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ จึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาการกูย้ ืมเงินจากผูใ้ ห้สินเชื่ อ
การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการนาทรัพย์สินของกองทรัสต์
ทั้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้มาภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่ วนไปก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อ
การค้ า ประกัน การปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญารวมถึ ง การมอบอ านาจให้ ผู จ้ ัด การกองทรั ส ต์ เข้า ท า
และ/หรื อ ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ
การเข้ า ท ารายการดั ง กล่ า วของกองทรั ส ต์ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อง
นี้จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
4.2

การกู้ยืมเงิน การขอให้ ผ้ ใู ห้ สินเชื่ อทาการค้าประกันการปฏิบัติตามสั ญญาและการก่ อภาระผูกพัน
เพื่ อเป็ นหลักประกันการชาระหนีท้ ี่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและ/หรื อการค้าประกันการปฏิบัติตาม
สั ญญาของกองทรัสต์ จากผู้ให้ สินเชื่ อที่เป็ นบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับทรัสตี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
สื บเนื่องจากที่ได้กล่าวมาในวาระที่ 4.1 ซึ่ งผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์พิ จารณาอนุ มตั ิ ให้กองทรั สต์ส ามารถดาเนิ นการกูย้ ืมเงิ น การขอให้ผูใ้ ห้
สิ นเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรั สต์ และการก่ อภาระผูกพันเพื่อเป็ น
หลักประกันการชาระหนี้ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญากับ
ผูใ้ ห้สินเชื่ อ อนึ่ ง ผูใ้ ห้สินเชื่ อดังกล่าวนั้น อาจรวมถึงผูใ้ ห้สินเชื่ อที่ เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับ
ทรัสตี (กล่าวคือ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้ผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์พิจารณาอนุ มตั ิ ให้กองทรัสต์สามารถดาเนิ นการกูย้ ืมเงิ น ดาเนิ นการ
ขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งที่มี
อยู่ในปั จจุบนั และทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ได้มาภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติ มไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
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บางส่ วน ไปก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการ
ค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ต ามสัญ ญาของกองทรั สต์ กับผูใ้ ห้สิ นเชื่ อที่ เป็ นบุ คคลที่ เ กี่ ยวโยงกันกับ
ทรั สตี รวมถึ งให้ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ มี อานาจในการดาเนิ นการอื่ น ๆ ตามที่ ได้รั บอนุ มตั ิ จาก
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4.1 กับผูใ้ ห้สินเชื่ อที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ภายใต้สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ขอ้ 10.7 และข้อ 13
ผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติอนุมตั ิตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เสนอ
การกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์
และการก่ อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการ
ค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญากับผูใ้ ห้สินเชื่ อที่เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตีในวงเงิ นต้น
จานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ของการวางหลักประกันเพื่อการได้มาหรื อรักษาไว้
ซึ่ งสิ ท ธิ ใ นค ามั่น หรื อสิ ท ธิ ใ นการเข้า ลงทุ น ในทรั พ ย์สิ น เพิ่ ม เติ ม อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณี ตามที่พิจารณาในวาระ 4.1 อนึ่ ง แม้การกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้
สิ นเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของกองทรั สต์ และการก่ อภาระผูกพันเพื่อเป็ น
หลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ตามที่ พิจารณาในวาระนี้ จะเป็ นธุ รกรรมที่ เข้าทากับผูใ้ ห้สินเชื่ อที่ เป็ นบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับ
ทรัสตี แต่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนิ นการดังกล่าวด้วย ความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของกองทรั ส ต์ แ ละผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม และเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พิจารณาอนุ มตั ิการกูย้ ืมเงิน การขอให้
ผูใ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทั้งที่มีอยู่
ในปั จจุ บนั และทรั พย์สิ นที่ กองทรั สต์ ได้มาภายหลังจากการลงทุ นเพิ่ มเติ มไม่ ว่า ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนไปก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการ
ค้ า ประกันการปฏิ บัติ ต ามสัญญากับ ผูใ้ ห้สิ นเชื่ อที่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกันกับ ทรั ส ตี รวมถึ ง
การมอบอ านาจให้ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ เ ข้า ท า และ/หรื อ การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของทรัสตี
นอกเหนื อจากความเห็ นของทรั สตี ซ่ ึ งได้กล่าวไว้ในกรณี ตามที่ พิจารณาในวาระ 4.1
ทรัสตีเห็นว่า การกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา และการ
ก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่เกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงิ นและ/หรื อการค้ าประกัน
การปฏิบตั ิ ตามสัญญากับผูใ้ ห้สินเชื่ อที่ เป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับทรัสตี จะมิได้เป็ นการขัดต่อ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากธุ รกรรมดังกล่าวไม่เป็ นการ
ขัดแย้งทางประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และทรัสตี หรื อ ธุ รกรรมมีลกั ษณะที่เป็ นธรรมและได้
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เปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อ ย่ า งเพี ย งพอ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และคาสั่งที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การลงมติ
การเข้ า ท ารายการดั ง กล่ า วของกองทรั ส ต์ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ที่มา
เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องนี้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง ซึ่ งรายการนี้ เข้าข่ายเป็ นการกระทาที่ เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์
ของกองทรั ส ต์กับทรั สตี ดังนั้น ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 27/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่ เป็ นการขัดแย้งกับ
ประโยชน์ข องทรั สต์เพื่ อการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ และสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ขอ้ 10.7 และ
ข้อ 13 มติ ที่ประชุ มของผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์จะต้องไม่มีเสี ยงคัดค้านเกิ นกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสั ญญาก่ อตั้งทรั สต์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินการเพื่ อลงทุ นในทรั พย์ สิน
เพิม่ เติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้พิจารณาเกี่ ยวกับการดาเนิ นการต่าง ๆ เกี่ ยวกับการศึ กษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ มสั ญ ญาก่ อตั้ง ทรั ส ต์ข องกองทรั ส ต์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้องกับ
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองทรั ส ต์ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น การ
เพื่ อลงทุ นในทรั พย์สินหลักเพิ่มเติ ม ตามที่ พิจารณาในวาระที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2
(รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์) ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติ มดังกล่าวเป็ นเพียงการ
แก้ไขเพื่ อให้รายละเอี ยดของค่ าใช้จ่ายที่ เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์มีความชัดเจนมากขึ้ นเท่ านั้น
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขของสั ญ ญาก่ อ ตั้ งทรั ส ต์ อ ั น กระทบต่ อ สิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
ผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติอนุมตั ิตามที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เสนอ
การแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดข้อเสนอการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์) เป็ นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติ มเพื่อให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่
เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์มีความชัดเจนมากขึ้ นเท่ านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นการเพื่ อ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ ม ตามที่พิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่ งมิได้ขดั แย้งกับเจตนารมณ์ในการ
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ก่อตั้งกองทรัสต์ และไม่ได้เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติ มเงื่ อนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์อนั กระทบต่อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามรายละเอียดข้างต้น
ความเห็นของทรัสตี
ทรั ส ตี เ ห็ นว่า การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มสัญ ญาก่ อตั้งทรั สต์ต ามที่ ร ะบุ ในวาระนี้ เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการศึกษาความเป็ นไปได้และการดาเนิ นการเพื่อการได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ ซึ่ งมิได้ขดั แย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศ
ใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อง อันเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึ งขอเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทรัสต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมตามที่ พิจารณา
ในวาระที่ 2
การลงมติ
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์) เป็ นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติ มเพื่อให้รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่
เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์มีความชัดเจนมากขึ้ นเท่านั้น ไม่ได้เป็ นการแก้ไขเพิ่ มเติ มเงื่ อนไขของ
สัญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์อนั กระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์อย่ า งมี นัย ยะส าคัญ แต่ อ ย่ า งใด
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดงั กล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
คะแนนเสี ย งข้างมาก ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ที่มาเข้าร่ วมประชุ มและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในการนี้ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ ขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
โดยกาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั ส ต์ที่มีสิ ทธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั ส ต์ ครั้ งที่ 1/2561 ในวัน ที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส ามารถศึ ก ษาค าชี้ แจงวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น การเข้า ประชุ ม และการมอบฉั น ทะ
ดัง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หากผู ถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ด ้ว ยตนเอง
และประสงค์จะแต่ งตั้งตัวแทนเข้า ร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุ มครั้ งนี้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระของผูจ้ ัดการกองทรั สต์ หรื อบุ ค คลอื่ นใดตามความเหมาะสมเพื่ อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้กไ็ ด้
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองและประสงค์ที่จะส่ งตัวแทนเข้าร่ วมประชุม
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใคร่ ขอความร่ วมมือท่าน
ผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์โ ปรดน าเอกสารหลัก ฐานการมอบฉัน ทะตามที่ ร ะบุ ในเอกสารแนบ 3 มามอบแก่ เ จ้า หน้า ที่
รับลงทะเบียนในวันประชุมดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอสซีซีพี รี ทส์ จากัด
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ข้ อเสนอการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ข้ อ 20.1)
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์

เพดาน % ของ NAV
ต่ อปี หรื อภายหลังการ
ทาธุรกรรมการได้ มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรั พย์ สนิ ในแต่ ละครั ง้

อัตราที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิ่ม)

ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา
หรื อการดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สิน* และ/หรื อ การได้ มาซึง่
ทรัพย์สิน และ/หรื อการเพิ่มทุน และ/หรื อ
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน

(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

(2)

............................

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เรี ยกเก็บ

กรณีการจัดหา
หรื อการ
ดาเนินการ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพย์สิน (ไม่วา่
กองทรัสต์จะ
ได้ มาซึง่
ทรัพย์สินนัน้
หรื อไม่) และ/
หรื อการได้ มา
ซึง่ ทรัพย์สิน
หรื อการเพิ่มทุน
หรื อการ
จาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ
ตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 4% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

*หมายเหตุ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา หรื อการดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ รับ
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะมีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของปี ที่
มีการจ่ายค่าใช้ จ่ายนัน้

เอกสารแนบ 3

วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุ ม และการมอบฉันทะ
ในการประชุ มวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ (TPRIME)
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องสุ ขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์ มาร์ ค กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 138 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
__________________________
1.

2.

การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
หรื อ หลัก ฐาน (ตามข้อ 2 หรื อ ข้อ 3) ให้แก่ เ จ้าหน้าที่ บริ เวณจุ ด ตรวจเอกสารเพื่อ ทาการตรวจสอบ
ก่ อ นทาการลงทะเบี ย นเข้า ประชุ มบริ เ วณจุ ด ลงทะเบี ย น ณ สถานที่ ประชุ ม ก่ อ นเวลาได้ต้ งั แต่ เ วลา
8.30 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
- ให้แ สดงเอกสารที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ฉ บับ จริ ง ที่ ย งั ไม่ ห มดอายุข องผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เช่ น
บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล
ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2.1 กรณีนิตบิ ุคคล
- กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ แก่ เจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
ก. สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
- กรณี นิติบุคคลในต่างประเทศ ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
ก. สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
ข. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย

เอกสารแนบ 3

3.

ค. ในกรณี ที่ เ อกสารใดที่ มิ ไ ด้มี ต้น ฉบับ เป็ นภาษาอัง กฤษ จะต้อ งจัด ทาค าแปลเป็ นภาษาอัง กฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ
คาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
การมอบฉันทะ
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ได้แนบหนัง สื อ มอบฉันทะในการประชุ มผูถ้ ื อหน่ ว ย รายละเอี ยดดังเอกสารแนบ 5
จานวน 3 แบบ ได้แก่
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
3.1 กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
- เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
- ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุกประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่งตั้งให้กรรมการอิ สระของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิ ออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
3.2 กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์
- จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (ผูม้ อบฉันทะ) รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงต้องเป็ นการมอบฉันทะให้กบั บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะถือว่าการใช้สิทธิออกเสี ยงของตัวแทนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็ นการใช้
สิ ทธิออกเสี ยงตามจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะแล้วแต่กรณี
- ในกรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้มีสิทธิ พิจารณา
และลงมติ แทนได้ทุกประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่งตั้งให้กรรมการอิ สระของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
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ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั จัดการ ก่ อนวัน
ประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทาการหรื อภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ อให้
ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง หนังสื อมอบฉันทะ
ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดิ นทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบ
ฉันทะ เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณี ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติบุคคล ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลผูเ้ ป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ตามหนังสื อ
รับรองนิ ติบุคคลฉบับล่าสุ ดที่ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ออกหนังสื อ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลฉบับ
ล่าสุ ดที่ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสื อ ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่ วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี และให้ผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาหรั บนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรั บรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ กรุ ณ าน าแบบการลงทะเบี ย นมาเพื่ อ ประกอบการลงทะเบี ย น
สาหรั บเข้ าประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ หรื อนามาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระของบริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จากัด ทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
(TPRIME)
__________________________

ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
ปริ ญญาเอก Philosophy in Management and Organization
Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ และการดารงตาแหน่ งกรรมการปัจจุบนั ในบริษทั อื่น
- ประธานกรรมการบริ ษทั บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ ษทั ประสิ ทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน)
- ผูอ้ านวยการ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- ผูอ้ านวยการ สถาบันยานยนต์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซี .ไอ.ที พร็ อพเพอร์ต้ ี คอนซัลแทนส์ จากัด
สั ดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั
0%
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทา
โดยทุจริ ต
- ไม่ มีประวัติการทารายการที่ อาจเกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ชื่ อ
ตาแหน่ งในผู้จัดการกองทรัสต์
ประวัติการศึกษา

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

วันที่________________เดือน____________________พ.ศ._______________
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า__________________________________________________________________________สัญชาติ_________________________________
I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่__________________________ถนน_________________________________________ตาบล/แขวง_________________________________________
Road

Reside at

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต_____________________________________จังหวัด_____________________________________รหัสไปรษณี ย_์ ________________________________
Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ใน
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ ขมุ วิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์ มาร์ค กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
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. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่ วยลงทุน
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.
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
20 Baht

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
PROXY (Form B.)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
Unitholder Registration No.

เขียนที่_____________________________________
Written at
วันที่________________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 ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้นรวม__________________________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
51
ปี
Name
Dr.Patima Jeerapaet
Age
51
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 งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ ขมุ วิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) 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 2561
Agenda No.1: To adopt and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders
หมายเหตุ: วาระที่ 1 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Note: Agenda no. 1 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
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(2) วาระที่ 2: พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอในการดาเนิ นการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์
Agenda No. 2: To consider and approve the proposal concerning TPRIME’s procedures on additional investments in main assets
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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: พิจารณาอนุมตั ิการนาเงินสดและ/หรื อรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

(4) วาระที่ 4: พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกัน
การชาระหนี้ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน
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 การกู ้ยืมเงิ น การขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่
เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

4.2 การกู ้ยืมเงิ น การขอให้ผูใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่
เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์จากผูใ้ ห้สินเชื่อที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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
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(5) วาระที่ 5: พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์เพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนิ นการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

(6) วาระที่ 6: เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6: To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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:
 งดออกเสี ยง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
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 รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ้าพเจ้า แต่ง ตั้ง ให้บุคคลในข้อ 3.2 เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มี สิทธิ พิจ ารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 3.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิ ออกเสี 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 ที่ผรู ้ ั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 ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี 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 ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (บุคคลในข้อ 3.2) คือ ดร.ปฏิมา จี ระแพทย์ 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 เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ 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

วันที่________________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 ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กบั ______________________________________________________________________
as a Custodian for

เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี (“กองทรัสต์ฯ”)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม__________________________________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
51
ปี
Dr.Patima Jeerapaet
Age
51
years,
ถนน
ราชวิถี
ตาบล/แขวง
วชิรพยาบาล............................................
Road
Ratchavithi
Tambol/Khwaeng
Wachi Phayaban........................................
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10300............................................
Province
Bangkok
Postal Code
10300...............................................

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ในวัน
พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ ขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) 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 หมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
To grant the total amount of units holding and having the right to vote



มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial units as follows:



หน่วยทรัสต์__________________________หน่วย และมีสิทธิ ออกเสี 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 2561
Agenda No.1: To adopt and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Trust Unitholders
หมายเหตุ: วาระที่ 1 ข้างต้นเป็ นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Note: Agenda no. 1 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required.
(2) วาระที่ 2: พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอในการดาเนิ นการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์
Agenda No. 2: To consider and approve the proposal concerning TPRIME’s procedures on additional investments in main assets
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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: พิจารณาอนุมตั ิการนาเงินสดและ/หรื อรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรื อเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็ นสาหรับการได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในคามัน่ หรื อสิ ทธิ ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

(4) วาระที่ 4: พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การขอให้ผใู ้ ห้สินเชื่อทาการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่อเป็ นหลักประกัน
การชาระหนี้ที่เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน
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 การกูย้ ื มเงิ น การขอให้ผู ใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่ อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่
เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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
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4.2 การกูย้ ื มเงิ น การขอให้ผู ใ้ ห้สินเชื่ อทาการค้ าประกันการปฏิ บัติตามสัญญาและการก่อภาระผูกพันเพื่ อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ที่
เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินและ/หรื อการค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของกองทรัสต์จากผูใ้ ห้สินเชื่อที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) วาระที่ 5: พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์เพื่อให้
สอดคล้องกับการดาเนิ นการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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

(6) วาระที่ 6: เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 6: To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ที่ข ้าพเจ้าแต่ง ตั้งให้บุค คลในข้อ 3.2 เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แ ทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร หรื อกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลในข้อ 3.2 ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้บุคคลในข้อ 3.2 ในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิ ออกเสี 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 ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ 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 ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (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 อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (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 ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี 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 จี ระแพทย์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อ มูลของ
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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เอกสารแนบ 6

สถานทีจ่ ัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องสุ ขุมวิท 6 ชั้น 3
โรงแรม เดอะ แลนด์ มาร์ ค กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 138 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

การเดินทาง
รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานีนานา ทางออก 2

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 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ 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
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2561
The Extraordinary General Meeting of Trust Unitholders no.1/2018
ณ ห้ องสุขมุ วิท 6 ชัน้ 3
โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ ค กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 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.
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………… เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ 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

