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วธีิการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้(TPRIME) ประจ าปี 2561 

วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มนัิล 21 

เลขที่ 2 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
__________________________ 

 
1.  การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน พร้อมเอกสารหรือ
หลกัฐาน (ตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3) ให้แก่เจา้หน้าท่ีบริเวณจุดตรวจเอกสารเพ่ือท าการตรวจสอบ ก่อนท าการ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมบริเวณจุดลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาไดต้ั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวนัท่ี      
25 เมษายน พ.ศ. 2561 

 
2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แสดงเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริงท่ีย ังไม่หมดอายุของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น               

บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนแปลงช่ือ -นามสกุล      
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 
2.1 กรณีนิตบุิคคล 
- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบและแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีแก่เจ้าหน้าท่ี         

เพ่ือลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม  
ก. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนา

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

ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
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- กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหม้อบและแสดงเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ก. ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้ งอยู่ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น         
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ข. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอายุของ              
ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากมีการเปล่ียนแปลง      
ช่ือ-นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

ค. ในกรณี ท่ี เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ         

แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของ     
ค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
 

3.  การมอบฉันทะ 
ผู ้จัดการกองทรัสต์ได้แนบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู ้ถือหน่วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5          
จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 
(1) แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรัสต์เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสต ์
3.1 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
- เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงต้องเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดรายหน่ึง
เท่านั้น และบริษทัฯ จะถือว่าการใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสต์ในคร้ังน้ี เป็นการใช้สิทธิ
ออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหมี้สิทธิพิจารณาและลง
มติแทนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนนั้น 
ให้ถือว่าผูม้อบฉันทะก าหนดให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์ในฐานะผูรั้บมอบฉันทะใช้สิทธิ      
ออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 
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3.2 กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 
- จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น   
- ผูถื้อหน่วยทรัสต ์(ผูม้อบฉนัทะ) รายใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนของตนเพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงต้องเป็นการมอบฉันทะให้กบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายใดรายหน่ึง
เท่านั้น และบริษทัฯ จะถือว่าการใชสิ้ทธิออกเสียงของตวัแทนผูถื้อหน่วยทรัสต์ในคร้ังน้ี เป็นการใช้สิทธิ
ออกเสียงตามจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหมี้สิทธิพิจารณาและลง
มติแทนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต์เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ    แต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
นั้น ใหถื้อวา่ผูม้อบฉนัทะก าหนดใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นฐานะผูรั้บมอบฉนัทะใชสิ้ทธิ
ออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงักล่าวในทุกวาระของการประชุม 

ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัจดัการ ก่อนวนัประชุม
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการหรือภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2561 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมี
การแกไ้ข หรือขีดลบข้อความท่ีส าคัญ ผูม้อบฉันทะต้องลงนามก ากับไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
-  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริงท่ียงัไม่หมดอาย ุ

(ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉันทะ เพ่ือ
ลงทะเบียน 

(2) กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นนิติบุคคล ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลผูเ้ป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุด
ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีออกหนังสือ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงออก
โดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูอ่ายไุม่เกิน 1 ปี และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนั
นิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้ง
ของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบการลงทะเบียนมาเพ่ือประกอบการลงทะเบียน      
ส าหรับเข้าประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หรือน ามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) 


