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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2562 ของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้(TPRIME) 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
__________________________ 

 
1.  การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
หรือหลักฐาน (ตามข้อ 2 หรือข้อ 3) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริเวณจุดตรวจเอกสารเพื่อท าการตรวจสอบ               
ก่อนท าการลงทะเบียนเข้าประชุมบริเวณจุดลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้ งแต่เวลา               
8.30 น. ของวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แสดงเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริงท่ียงัไม่หมดอายุของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น               

บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล      
ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.2 กรณีนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีแก่เจ้าหน้าท่ี         

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-นามสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

- กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหม้อบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

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

ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอายุ
ของผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
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ค. ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ         

แนบมาพร้อมกนัดว้ย และให้ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของ     
ค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

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

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์
3.1 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
- เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉันทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ัดการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ในฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 

3.2 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 

- เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉันทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพื่อเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ จะถือวา่การใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นคร้ังน้ี เป็นการใช้
สิทธิออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉันทะให้มีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ัดการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ในฐานะ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 
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ทั้งน้ี เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัทจัดการ ก่อนวนั
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัท าการหรือภายในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้
ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉันทะ
ตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

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

หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงท่ียงัไม่

หมดอายุ (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบ
ฉนัทะ เพื่อลงทะเบียน 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคล ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลผูเ้ป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามหนงัสือ

รับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหนังสือ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบบั
ล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหนังสือ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึง
ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี และให้ผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

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

 ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบการลงทะเบียนมาเพ่ือประกอบการลงทะเบียน      
ส าหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือน ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีทีมี่การมอบฉันทะ) 




