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จท.11- 660074 

 29 มีนาคม 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566  
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

เอกสารแนบ 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 (QR Code) 

 2. รายงานประจ าปี 2565 (QR Code) 

 3. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และวิธีการมอบฉนัทะ 

 4. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 5. ประวตัิผูร้บัมอบฉนัทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั ที่เสนอชื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
มอบฉนัทะ 

 6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 7. ค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

ดว้ยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) (“กองทุนรวมฯ”) ไดม้ีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ในวันพุธที่  19 เมษายน 2566   
เวลา 09:30 น. เป็นตน้ไป  (เริ่ม ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ หอ้งประชุม ลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลัพลาซ่า 
ลาดพรา้ว จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุตามวนั และเวลาดงักล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมรบัทราบรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2565 กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

วาระที ่2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรบัทราบผลการด าเนินของของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

 บรษิัทจดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 
เพื่อรบัทราบ ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปไดด้งันี ้
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 ความเหน็บริษัทจดัการ 

บรษิัทจดัการเห็นว่า ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
มีความถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้กองทุนรวม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได ้
ดงันี ้
ผลการด าเนินงาน วนัที ่1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วันที ่1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 

1. รายไดจ้ากการลงทนุรวม  (บาท) 
       1.1 รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 
       1.2 รายไดด้อกเบีย้ 

72,631,877 บาท 

72,500,000 บาท 

        131,877 บาท 

72,572,796 บาท 

72,500,000 บาท 

        72,796 บาท 

2. รวมคา่ใชจ้า่ย  (บาท)    5,691,201 บาท    5,235,539 บาท 

3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ  (บาท) 66,940,676 บาท 67,337,257 บาท 

4. อตัราการเขา้พกัโดยเฉล่ีย 
(Average Occupancy Rate) 

       4.1 โรงแรมไอบิส ป่าตอง   
4.2 โรงแรมไอบิส พทัยา 

 

 

รอ้ยละ 40 

รอ้ยละ 56 

 

 

รอ้ยละ 10 

   รอ้ยละ 19 

5. อตัราคา่หอ้งพกัโดยเฉล่ีย 
(Average Room Rate)  

       5.1 โรงแรมไอบสิ ป่าตอง   
5.2 โรงแรมไอบิส พทัยา 

 

 

877 บาท 

817 บาท 

 

 

589 บาท 

668 บาท 

 

วาระที่ 3.  รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวม  ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2565  

 ขอเสนอต่อที่ประชมุพิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 กองทุนรวมไดจ้ดัท าและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เสร็จสิน้เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ  

 ความเหน็บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการ เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565  ของกองทนุรวม มีความถกูตอ้งและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
ฐานะทางการเงิน วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 

1. สินทรพัยร์วม 1,392,365,912 บาท 1,317,953,856 บาท 

2. หนีสิ้นรวม 789,697 บาท 678,576 บาท 

3. สินทรพัยส์ทุธิ 1,391,576,215 บาท 1,317,275,280 บาท 

4. สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 7.9021 บาท 7.4802 บาท 
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ผลการด าเนินงาน วนัที ่1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วันที ่1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 

5. รายไดร้วม  72,631,877 บาท    72,572,796 บาท    
6. ค่าใชจ้่ายรวม     5,691,201 บาท 5,235,539 บาท  
7. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ  66,940,676 บาท 67,337,257 บาท 

8.   รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 

       8.1 รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ 

              8.2 รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการ
เปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม 

76,056,869  บาท 

(295,058) บาท 

76,351,927 บาท 

 

(19,956,677) บาท 

(1,104,839) บาท 

(18,851,838) บาท 

 

9. การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน  142,997,545 บาท 47,380,580 บาท 

 

วาระที ่4.  รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิลดทุนประจ าปี 2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบการจ่ายลดทุนประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด  
ดงันี ้

  ตามที่กองทุนรวมไดม้ีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทุน ประจ าปี 2565 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยก าหนดใหบ้รษิัทจดัการ จ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้  

 โดยในรอบปีบัญชี 2565 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) กองทุนรวมมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 
72.63 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 5.69 ลา้นบาท ท าใหก้องทนุรวมมีก าไรจากการลงทุนสทุธิ 66.94 ลา้นบาท 
และเมื่อพิจารณารว่มกบัรวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 76.06 ลา้นบาท ดงันัน้ กองทนุรวมจึงมีการเพิ่มขึน้ใน
สินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 2565 จ านวน 143.00 ลา้นบาท  และจากผลประกอบการในปี 2565 
กองทนุรวมไดจ้่ายคืนทนุจ านวน 0.4126 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้สรุปรายละเอียดการเงินคืนทนุมีดงันี ้

 

ผลการด าเนินงาน วันที ่1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 วันที ่1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 

1. อตัราการลดทนุ ประจ าปี 2565 

    1.1 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม  
    1.2 ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 30 กนัยายน 

    1.3 ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม      

 

0.0943    บาท/หน่วย 

0.1283    บาท/หน่วย 

                      0.1900    บาท/หน่วย 

 

0.0946    บาท/หน่วย 

0.0823    บาท/หน่วย 

0.1675    บาท/หน่วย 

2. รวมเป็นการจา่ยเงินลดทนุทัง้สิน้  0.4126    บาท/หน่วย 0.3444    บาท/หน่วย 

3. จ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  176,100,000    หน่วย 176,100,000    หน่วย 

4. รวมเป็นเงินลดทนุทัง้สิน้ประมาณ  72,658,860       บาท 60,648,840      บาท 

 ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า การลดทุน ประจ าปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565) มีความถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุน
รวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ 
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วาระที ่5. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรบัทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2566 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) รายละเอียด ดงันี ้

บรษิัทจดัการไดพิ้จารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของกองทนุรวมประจ าปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 420,000 บาท ดงัมีรายชื่อดงันี ้ 

 

ชื่อ - สกุล จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบ
บัญชีของกองทนุรวม 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา 2 ปี (2564-2565) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9052 และ/หรือ 

2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก 10 ปี (2556-2565) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4795 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 2 ปี (2556-2557) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4098 

ตารางเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2565 เปลี่ยนแปลง 
420,000 บาท 411,000 บาท เพิ่มขึน้ 9,000 บาท (รอ้ยละ 2.19) 

 หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ เช่น ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั ค่าจดัท าและคดัส าเนาเอกสาร(หากมี) 

 ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้อยู่ในอตัราตลาด จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9052) และ/หรือ 

2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4795) และ/หรือ  
3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4098)    

เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2566 และเห็นสมควรใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 

เป็นจ านวน 420,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้บริษัทเคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอื่น ของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงินของกองทนุรวมแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุเพื่อรบัทราบ 

วาระที ่6.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   -ไม่มี- 



 

   

5 

 

บรษิัทจดัการ จึงขอเรียนเชิญถือหน่วยลงทุนโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวขา้งตน้ และกรุณาศึกษา
วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3  

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีโ้ปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่ไดแ้นบมาในเอกสารแนบ 4 
ทัง้นี ้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะใหผู้แ้ทนจากบริษัทจัดการเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของผูร้บัมอบ
อ านาจจากบรษิัทจดัการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม บรษิัทจดัการ ใครข่อความรว่มมือท่านผูถื้อหน่วย
ลงทนุหรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 4) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท มายงัที่อยู่ดงันี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)  

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากัด  
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
(ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ า ปี 2566) 

              ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถแจง้น าส่งเอกสารใหแ้ก่บรษิัทจดัการ ภายในวนัที่ 17 เมษายน 2566 หรือน ามาแสดง
แก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุดว้ย  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท 

 โดย บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

                                                                                     

                                                                                                    

 

 (นายณรงคศ์กัดิ์ ปลอดมีชยั)  
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

 

Remark: Unitholders can download this document in English version via the website of the Management Company at 
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/ERWPF_Invitation_letter_EN.pdf 

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/ERWPF_Invitation_letter_EN.pdf


เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 

  บรษิัทจดัการขอน าส่งรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท  (ERWPF) ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถ
ดาวนโ์หลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2565 ไดจ้าก QR Code ดงัรูป
ด้านล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 

  

รายงานประจ าปี 2565 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

 

 

รายงานประจ าปี 2565 

บรษิัทจดัการฯ ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2565 ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) ใหท้่านผู้
ถือหน่วยลงทุนรบัทราบ โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2565 ได้จาก QR Code ดัง
รูปด้านล่างนี ้

 

 



เอกสารแนบ 3 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566  

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

ในวนัพุธที ่19 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น.  
ณ ห้องประชุม ลาดพร้าว สวที โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซน็ทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

1. การลงทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยกองทนุรวมหรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนเวลาไดต้ัง้แตเ่วลา 8.30 น. ของวนัพธุที่ 19 เมษายน 2566 

 

2. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.2  กรณีนิติบุคคล 

(1) กรณีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน  ซึ่ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ไม่เกิน 1 ปี และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(3) ส าหรบันิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง
ของค าแปล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(4) ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิที่ยงัไม่หมดอาย ุเพื่อลงทะเบียน 

 

3. การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงคม์อบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมการประชุม กองทุนรวมไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 
จ านวน 2 แบบ ตามเอกสารแนบ 4 ดงันี ้
  แบบ ก. ส าหรบับคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่คสัโตเดียน  

แบบ ข. ส าหรบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุกองทนุรวมเท่านัน้   

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยกองทนุรวม ประจ าปี 2566 ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 



 เอกสารแนบ 3 

  

 

 3.1  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 
 (1) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คสัโตเดียน จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะได้

เฉพาะ แบบ ก. 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุจะตอ้งใช ้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

3.2  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทุนหรือเลือกมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ท่ีเสนอในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม (ขอ้มลูผูร้บัมอบฉันทะจาก 
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยกองทุนรวมประจ าปี 2566 สามารถศึกษาไดใ้น
เอกสารแนบ 5) โดยในกรณีที่เลือกมอบฉนัทะให ้ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั ใหร้ะบชุื่อ
พรอ้มรายละเอียดของ บคุคลที่ผูถื้อหน่วยกองทนุรวมประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะ ในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว และออกเสียงลงคะแนน (ถา้มี) 

3.3  ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  

 

 ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยกองทุนรวมโดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่  โดยไม่
สามารถจะมอบฉนัทะเพียงส่วนนอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

 4.1 บุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก .) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ ตามขอ้  

4.1 (1) ขา้งตน้ และผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ ไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ  

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 4.2  นิติบุคคล  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก .) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ พรอ้มประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และผูร้บัมอบฉนัทะ  



 เอกสารแนบ 3 

  

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และออกใหไ้ม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคล พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติ
บคุคล เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็
ว่าผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุตามกฎหมาย  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ ตามขอ้ 4.2 (1) ขา้งตน้ และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

  (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 4.1 (1) 

  4.3  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ 

 ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน (แบบ ข.)  
(1) ส าเนาเอกสารของผูถื้อหน่วยลงทนุเช่นเดยีวกบักรณีขอ้ 4.1 ขา้งตน้ (ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคล
ธรรมดา) หรือขอ้ 4.2 ขา้งตน้ (ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล) โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่
แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (แบบ ข.) 

  (2) นอกจากนี ้จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพิ่มเติม  

      (2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian)    

       เป็นผูด้  าเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

        (2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ 

       ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

ทัง้นีเ้อกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ขอใหท้่านกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะ และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะใหแ้ก่กองทนุรวมภายในวันที ่17 เมษายน 2566 มายงัที่อยู่ ดงันี ้ ้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)  

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566) 



ส ำหรบับคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลท่ีไม่ใช่คสัโตเดียน  เอกสำรแนบ 4 

FOR NATURAL PERSON OR JURISTIC PERSON WHO DOES NOT HAVE CUSTODIANS IN THAILAND Attachment 4 

แบบ ก 

Form A 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนท่ี                                     
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ขำ้พเจำ้                      สญัชำติ   

        I/We                                                                 Nationality   

อยู่บำ้นเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  

Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย ์                               

Amphur/Khet                                                       Province                                                                                      Postal Code 

 

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยเ์อรำวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยถือหน่วยลงทนุจ ำนวนทัง้สิน้รวม                                                       หน่วย 

being a unitholder of Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF) holding the total amount of                                                units, 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                                 เสียง 

and having the right to vote equal to                                                      votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให ้   อำย ุ  ปี อยู่บำ้นเลขท่ี                                        

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

 

หรือบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุไทยพำณิชย ์จ ำกดั ในฐำนะบรษิัทจดักำรของกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยเ์อรำวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) โดย 
or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF), namely 

 

  (2.1) นำยณรงคศ์กัด์ิ ปลอดมีชยั  อำย ุ 54  ปี อยู่บำ้นเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน            รำษฎรบ์รูณะ 18  ต ำบล/แขวง บำงปะกอก      อ ำเภอ/เขต รำษฎรบ์รูณะ  

Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย ์           10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 

 

  (2.2) นำงทิพำพรรณ ภทัรวิกรม  อำย ุ 47  ปี อยู่บำ้นเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอำด   

  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age            47 years, Reside at                         19/27 Soi Song-sa-ard 

ถนน            -  ต ำบล/แขวง จอมพล      อ ำเภอ/เขต จตจุกัร  

Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย ์           10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 

 

  (2.3)  นำยเภรี อิชยพฤกษ ์  อำย ุ 43  ปี อยู่บำ้นเลขท่ี              689/1459     
   Mr. Paeree Ichayapreug                                               age            43           years, reside at                            689/1459   

ถนน ประชำชื่น             ต ำบล/แขวง บำงซื่อ      อ ำเภอ/เขต บำงซื่อ  

Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย ์              10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหน่วยลงทุน ประจ ำปี 2566 ในวันท่ี  
19 เมษำยน 2566 ตัง้แต่เวลำ 9.30 น. เป็นตน้ไป (ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ หอ้งประชมุ ลำดพรำ้ว สวีท โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด ์เซ็นทรลัพลำซ่ำ ลำดพรำ้ว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอืน่ดว้ย 
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any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2023 on 19 April 2023 from 9.30 a.m. onwards (Registration will be 

commenced at 8.30 p.m.) at Ladprao suite, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

 

1. วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the Fund’s performance for the year 2022 

 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 

Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2022 operating performance 

 

3. วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 

Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2022 

 

4. วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินลดทุนประจ าปี 2565 

 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the capital reduction payment for the year 2022 
  

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2023 

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 6 Re: Other matters (if any) 

    

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 

(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

    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 unitholder. 

 

(5) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้แต่งตัง้ใหบ้คุคลอ่ืนซึ่งมิใช่บคุลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของขำ้พเจำ้แต่ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์น
กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมี
กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , 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. 

 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้แต่งตัง้ใหบ้คุลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั เป็นผูร้บัมอบฉันทะของขำ้พเจำ้ โดยใหม้ีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ได้
ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีขำ้พเจำ้แต่งตัง้ให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกัดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนนัน้ ใหถ้ือว่ำขำ้พเจำ้ก ำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกัดในฐำนะผูร้บัมอบฉันทะของขำ้พเจำ้ ใชส้ิทธิออก
เสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่ำวในทกุวำระของกำรประชมุดงักล่ำวขำ้งตน้  

In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management 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 

staff of SCB Asset Management 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 staff of SCB 

Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 
 

 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่ำ
ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
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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 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหน่วยลงทุน    
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

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.  กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

 Please affix duty stamp of Baht 20. 



FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY เอกสารแนบ 4 

Attachment 4 

แบบ ข 

  Form B. 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนท่ี                                     
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ขา้พเจา้                    สญัชาติ   

        I/We                                                               Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี              ถนน                           ต าบล/แขวง  

Reside at                   Road                                                                             Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                          รหสัไปรษณีย ์                               

Amphur/Khet                                                                                 Province                                                                                             Postal Code 

 

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม                                                       หน่วย 

being a unitholder of Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF) holding the total amount of                                                units, 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง 
and having the right to vote equal to                                                       votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให ้   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                        

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

 

หรือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) โดย 
or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Erawan Hotel Growth Property Fund (ERWPF), namely 

 

  (2.1) นายณรงคศ์กัด์ิ ปลอดมีชยั  อาย ุ 54  ปี อยู่บา้นเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน  ราษฎรบ์รูณะ 18  ต าบล/แขวง บางปะกอก      อ าเภอ/เขต ราษฎรบ์รูณะ  

Road                             Rat Burana 18                                    Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์           10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 

 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  อาย ุ 47           ปี อยู่บา้นเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   

  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age            47 years, Reside at                         19/27 Soi Song-sa-ard 

ถนน            -  ต าบล/แขวง จอมพล      อ าเภอ/เขต จตจุกัร  

Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์           10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 

 

  (2.3)  นายเภรี อิชยพฤกษ ์  อาย ุ 43  ปี อยู่บา้นเลขท่ี             689/1459     
   Mr. Paeree Ichayapreug                                               age            43           years, reside at                            689/1459   

ถนน ประชาชื่น             ต าบล/แขวง บางซื่อ      อ าเภอ/เขต บางซื่อ  

Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์              10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี  
19 เมษายน 2566 ตัง้แต่เวลา 9.30 น. เป็นตน้ไป (ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ หอ้งประชมุ ลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2023 on 19 April 2023 from 9.30 a.m. onwards (Registration will be 

commenced at 8.30 p.m.) at Ladprao suite, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

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

 

1. วาระท่ี 1 รับทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the Fund’s performance for the year 2022 

 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 

Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2022 operating performance 

 

3. วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 

Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2022 

 

4. วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินลดทุนประจ าปี 2565 

 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the capital reduction payment for the year 2022 
  

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2023 

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 6 Re: Other matters (if any) 

    

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

    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 unitholder. 

 

(5) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบ้คุคลอ่ืนซึ่งมิใช่บคุลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์น
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , 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. 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ใหบ้คุลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั เป็นผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ โดยใหม้ีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตัง้ให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแต่มิไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนนัน้ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้ก าหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัดในฐานะผูร้บัมอบฉันทะของขา้พเจา้ ใชส้ิทธิออก
เสียงเห็นดว้ยในมติดงักล่าวในทกุวาระของการประชมุดงักล่าวขา้งตน้  

In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management 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 

staff of SCB Asset Management 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 staff of SCB 

Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 
 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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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 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

 

หมายเหต ุ

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุใหเ้ท่านัน้ 

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

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ 

     Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยลงทนุใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผูถ้ือหน่วยลงทนุท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

      Please affix duty stamp of Baht 20. 

 



เอกสารแนบ 5 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
อาย ุ

สญัชาต ิ

นายณรงคศ์กัดิ์ ปลอดมีชยั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

54 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 70 ซอยราษฎรบ์รูณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

วฒิุการศกึษา - Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลกัสตูรอื่น ๆ  - Fund Manager License 

- Fundamental Investment Analyst on Securities License 

- Investment Planner License  

- Infrastructure Fund Manager License 

ประวตัิการท างาน - ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร, บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ ผูบ้ริหารสายการลงทนุ 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ ผูบ้ริหารกลุ่ม
จดัการลงทนุตราสารทนุ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ ผูบ้ริหารกลุ่ม
การลงทนุต่างประเทศและกลยทุธผ์ลติภณัฑก์ารลงทนุ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์
จ ากดั 

- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทนุ บริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชั่นแนล แอสชวัรนัส ์จ ากดั 

- 2548 - 2551 ผูอ้  านวยการอาวโุส กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
- 2542 - 2548 หวัหนา้ผูจ้ดัการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- 2538 - 2542 ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- 2537 - 2538 นกัคา้หลกัทรพัยต์่างประเทศ บริษัทหลกัทรพัยว์อลเ์บิรก์พรีเมียร ์
- 2536 - 2537 นกัวิเคราะห ์บริษัทหลกัทรพัยธ์นสยาม 

การมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครัง้นี ้ - ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

Executive Director ผูบ้ริหารกลุ่มการลงทนุอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

47 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

วฒิุการศกึษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License 

- Securities Investment Consultant License 

ประวตัิการท างาน - ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน Executive Director ผูบ้ริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.ค. 2559 – ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสรา้ง
พืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน กลุ่มการ
ลงทนุอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผูอ้  านวยการ กลุ่มกองทุนอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายการลงทุนอสงัหาริมทรพัย ์กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- 2546 - 2549 ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัทแนเชอรลั พารค์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2542 - 2546 ผูด้แูลการลงทนุ ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครัง้นี ้ - ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นายเภรี อิชยพฤกษ์ 
Director ผูบ้ริหารฝ่ายจดัการลงทนุอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

43 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 689/1459 ถนนประชาชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

วฒิุการศกึษา ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

หลกัสตูรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License  

ประวตัิการท างาน - มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน Director ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ก.ย. 2562 – ก.พ. 2564 Managing Director บริษัท บี แอนด ์จี รีท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

- เม.ย. 2561 - ส.ค. 2562 Managing Director บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

- ก.ค. 2560 - มี.ค. 2561 Head of Compliance and Risk Management บริษัท ภิรชั รีท แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

- ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2560 AVP, กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557 เจา้หนา้ที่ก ากบัและควบคมุ ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั 

- มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Compliance Manager บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 

การมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระ
ที่พิจารณาในครัง้นี ้ - ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 6 

  

แผนทีง่านประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์อราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 

ในวนัพุธที ่19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม ลาดพร้าว สวที โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซน็ทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

 

 

โดยรถไฟฟ้าใตด้ิน MRT : สถานีพหลโยธิน ประตทูางออกหมายเลข 3 

 

โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีหา้แยกลาดพรา้ว ประตทูางออกหมายเลข 1 หรือประตทูางออกหมายเลข 3 

 



เอกสารแนบ 7 

ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยเ์อราวณั โฮเทล โกรท (ERWPF) ใหค้วามส าคญักับความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และยึดถือ
การปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล”) อย่างเครง่คดั จึงจดั
ใหม้ีประกาศความเป็นส่วนตวันีข้ึน้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบเก่ียวกับการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเก่ียวกบั
การประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 

1.  ข้อมูลส่วนบคุคลใดบ้างทีบ่ริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
 บรษิัทจดัการจะเก็บรวบรวมขอ้มลูประเภทต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านโดยตรง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
ขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ส าหรบัการเชิญประชมุ การยืนยนัตวัตน การนบัคะแนนเสียง ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล 
ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ าตัว
ประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุคล จ านวนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

- ข้อมูลบนัทกึการประชุม ส าหรบัประกอบการจดัท าบนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดแ้ก่ 
ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ ซึ่งรวมถึงเนือ้หา การลงคะแนนเสียง 
ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความคิดเห็นจากการประชมุ  

- ข้อมูลสว่นบคุคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บางกรณีบรษิัทจดัการอาจไดร้บัขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 
ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งมาจากส าเนาบตัรประชาชนจากการยืนยนัตวัตนของท่าน โดยบรษิัท
จดัการขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่บรษิัทจดัการไม่มวีตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลและไม่มีการบนัทึกขอ้มลู
ส่วนบคุคลอ่อนไหวดงักล่าวบนระบบขอ้มลูของบรษิัท โดยทา่นสามารถปิดบงัขอ้มลูอ่อนไหวก่อนน าส่ง
เอกสารใหแ้ก่บรษิัทจดัการได ้กรณีท่านไม่ไดปิ้ดบงัขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวดงักลา่ว บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธ์ิในการปิดบงัขอ้มลูท่ีอ่อนไหวแทนโดยไม่ถือเป็นการรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวของท่าน 

 

2. ข้อมูลสว่นบคุคลใดบ้างทีบ่ริษทัจัดการเก็บรวบรวม  
 บรษิัทจดัการ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

2.1. ฐานปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย 

- เพื่อเรียก จดัใหม้ี และด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งรวมถึงการยืนยนัตวัตนของทา่น 
การส่งเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหน่วย
ลงทนุ การส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใดๆ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.2. ฐานประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย 

- เพื่อใชใ้นการจดัท าบนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ และเป็นหลกัฐานในการเขา้รว่ม
ประชมุของทา่น เพื่อการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึเพื่อการใดๆ ตามที่จ าเป็น ที่เก่ียวขอ้งอนั
เป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทจดัการ และบคุคลอื่นโดยไมเ่กินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 



  

  

- เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามภาระผกูพนัตามกฎหมายระหวา่งบรษิัทจดัการ และ/หรือ ใหค้วาม
รว่มมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อ
การใชอ้  านาจรฐัที่บงัคบัใชก้บับรษิัทจดัการ 

 

3. ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน  
 บรษิัทจดัการจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างสมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รรลตุาม
วตัถปุระสงคท์ี่บรษิัทจดัการไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้มา อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นเป็น
ระยะเวลานานขึน้หากบรษิัทจดัการจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

4. สิทธขิองท่านในขอ้มูลสว่นบคุคลของท่าน  
 ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือ 
ขอรบัส าเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูกลายเป็นขอ้มลูที่ไม่ระบตุวัตน ในขอ้มลูส่วนบคุคลบางประเภทของ
ท่านที่บรษิัทจดัการมี ระงบัและ/หรือคดัคา้นกิจกรรมบางประเภทที่บรษิัทจดัการมีและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หากบรษิัท
จดัการไดด้  าเนินด าเนินการใดๆโดยความยินยอมของทา่น ท่านอาจเพกิถอนความยินยอมของทา่นได ้แต่บรษิัทจดัการอาจไม่
สามารถใหบ้รกิารของบรษิัทจดัการแก่ท่านไดอ้ย่างเตม็ที่ ท่านอาจมีสิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัทจดัการเปิดเผยวา่บรษิัทจดัการไดร้บั
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยไมไ่ดร้บัความยินยอมจากท่านไดอ้ย่างไร และยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตาม
กฎหมายที่บงัคบัใช ้

 

5. ข้อมูลสว่นบคุคลใดบ้างทีบ่ริษทัจัดการเก็บรวบรวม  
 บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อบรรลุ

วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ระบไุวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ต่อบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปนี ้  
- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวง

พาณิชย ์ 
- ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการประชมุ สถาบนัการเงิน ที่ปรกึษา ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ และบคุคลอื่นที่จ  าเป็น

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค ์

- ศาลหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี 
 

6. วิธีการติดต่อบริษทัจดัการ  
- บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนไทยพาณชิย ์จ ากดั 

ส านกังานของบรษิัทตัง้อยู่ที่ อาคารไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

- เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล อีเมล dpo.scbam@scb.co.th หรือตามที่อยู่ของบรษิัทขา้งตน้ 

หากท่านตอ้งการขอใชสิ้ทธิตามพรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อบรษิัทผ่านช่องทาง SCBAM Client 

Relations โทร.02-777-7777 ในวนัและเวลาท าการของบรษิัท 


