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วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี้ (TPRIME)
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุ ขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 250 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
__________________________
1.

2.

การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
หรื อ หลักฐาน (ตามข้อ 2 หรื อข้อ 3) ให้ แ ก่ เจ้าหน้ าที่ บ ริ เวณจุ ด ตรวจเอกสารเพื่ อ ท าการตรวจสอบ
ก่ อ นท าการลงทะเบี ย นเข้าประชุ มบริ เวณจุ ด ลงทะเบี ย น ณ สถานที่ ป ระชุ มก่ อนเวลาได้ต้ ังแต่ เวลา
8.30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
- ให้ แ สดงเอกสารที่ ห น่ วยงานราชการออกให้ ฉ บับ จริ งที่ ย งั ไม่ ห มดอายุข องผู ้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เช่ น
บัตรประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -นามสกุล
ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2.2 กรณีนิติบุคคล
- กรณี นิติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ แก่ เจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
ก. สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 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 นนิติบุคคลซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคล
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
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3.

ค. ในกรณี ที่ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้มี ต้น ฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัด ท าค าแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ
คาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
การมอบฉันทะ
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้แนบหนังสื อมอบฉัน ทะในการประชุ มผูถ้ ื อหน่ วย รายละเอี ย ดดังเอกสารแนบ 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 กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- 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 แทนได้ทุ กประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่ งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
3.2 กรณีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์
- เลือกใช้หนังสื 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 แทนได้ทุ กประการตามที่ เห็ นสมควร หรื อกรณี ที่แต่ งตั้งให้กรรมการอิ ส ระของผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อ
ระบุไว้ไม่ชดั เจนนั้น ให้ถือว่าผูม้ อบฉันทะกาหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในฐานะ
ผูร้ ับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสี ยง งดออกเสี ยง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม
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ทั้งนี้ เพื่ อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษ ัทจัดการ ก่ อนวัน
ประชุ มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการหรื อภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ อให้
ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะ
ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ 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 อเดินทางฉบับจริ งที่ ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณี ผมู ้ 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 ดที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ ออกหนังสื อ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลฉบับ
ล่าสุ ดที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการอายุไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ ออกหนังสื อ ซึ่ งรั บรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลในต่างประเทศ ให้ ส่งมอบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ ง
ออกโดยหน่ วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี และให้ผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาหรั บนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ มิได้มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้วย และให้ผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ กรุ ณ าน าแบบการลงทะเบี ย นมาเพื่ อ ประกอบการลงทะเบี ย น
สาหรับเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือนามาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย (ในกรณีทมี่ ีการมอบฉันทะ)

