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ที่ จท.11-660079 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566  
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

เอกสารแนบ 1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 (QR CODE) 

  2. รายงานประจ าปี 2565 (QR CODE) 

  3. ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงประเภทการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น อาคารบางนา ทาวเวอร ์

  4. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

 5. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  6.  ประวตัิผูร้บัมอบฉนัทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั ที่เสนอชื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุมอบฉนัทะ 

 7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 8. ประกาศความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ 

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (“กองทนุรวม”) ไดม้ีประกาศแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2566 ในวันศุกรท์ี่  21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. 
(เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) เป็นตน้ไป ณ หอ้งลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ ที่
อยู่ 1695 ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่ม
ประชมุตามวนั และเวลาดงักล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนีด้งัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 

 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจัดการจึงจัดประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting)   

ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษัทจดัการ ขอเสนอต่อที่ประชุมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1  
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วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

 

ขอเสนอต่อที่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
บริษัทจัดการ ได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่ส  าคัญที่ เกิดขึ ้น ตั้งแต่ 
วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 เพื่อรบัทราบ ซึ่งมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุป 

ไดด้งันี ้
 

ความเหน็บริษัทจัดการ: 

บรษิัทจดัการ เห็นว่า ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 มีความถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

ผลการด าเนินงาน วันที ่1 มกราคม 2565 

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

วันที ่1 มกราคม 2564 

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 948,957,542 บาท 907,786,165 บาท 

1.1 รายไดค้่าเช่าและบรกิาร  935,259,123 บาท  896,968,087 บาท 

1.2 รายไดด้อกเบีย้  3,395,764 บาท   2,381,659 บาท  

1.3 รายไดอ้ืน่  10,302,655 บาท   8,436,419 บาท  

2. รวมค่าใช้จ่าย 

2.1 ตน้ทนุเช่าและบรกิาร 
2.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

2.3 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
2.4 ตน้ทนุทางการเงิน 

300,082,568 บาท 

165,497,492 บาท 

110,735,191 บาท 

6,052,883 บาท 

17,797,002 บาท 

289,153,312 บาท 

146,546,144 บาท 

110,325,798 บาท 

11,991,038 บาท 

20,290,332 บาท 

3. ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 648,874,974 บาท 618,632,853 บาท 

4. จ านวนผูเ้ช่าพืน้ท่ี   

4.1 อาคารสมชัชาวาณิช 2 136 ราย 132 ราย 

4.2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร ์ 117 ราย 125 ราย 

4.3 อาคารบางนา ทาวเวอร ์ 100 ราย 103 ราย 

5. พืน้ท่ีใหเ้ชา่   

5.1 อาคารสมชัชาวาณิช 2 33,297 ตารางเมตร 33,483 ตารางเมตร 
5.2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร ์ 42,716 ตารางเมตร 42,763 ตารางเมตร 
5.3 อาคารบางนา ทาวเวอร ์ 49,588 ตารางเมตร 49,588 ตารางเมตร 
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6. อตัราการเชา่พืน้ท่ี   

6.1 อาคารสมชัชาวาณิช 2 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 83 

6.2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร ์ รอ้ยละ 81 รอ้ยละ 86 

6.3 อาคารบางนา ทาวเวอร ์ รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 94 

7. อตัราคา่เช่าโดยเฉล่ีย    

7.1 อาคารสมชัชาวาณิช 2 755 บาท/ตารางเมตร/เดือน 756 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

7.2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร ์ 767 บาท/ตารางเมตร/เดือน 693 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

7.3 อาคารบางนา ทาวเวอร ์ 442 บาท/ตารางเมตร/เดือน 423 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

วาระที ่3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทนุรวม  ประจ าปีสิน้สุด  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

กองทนุรวมไดจ้ดัท าและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
เสรจ็สิน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ 

 

 ความเหน็บริษัทจัดการ: 

บริษัทจดัการเห็นสมควรว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวม มีความถกูตอ้งและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

 

ฐานะการเงนิ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. สินทรพัยร์วม (บาท) 5,939,825,956 บาท 6,100,774,475 บาท 

2. หนีสิ้นรวม (บาท) 676,134,048 บาท 757,043,534 บาท 

2.1 เงินกูย้ืมระยะยาว (บาท) 222,200,000 บาท 270,200,000 บาท 

3. สินทรพัยส์ทุธิ (บาท) 5,263,691,908 บาท 5,343,730,941 บาท 

4. สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.9287 บาท 11.0949 บาท 

ผลการด าเนินงาน  วันที ่1 มกราคม  
ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

วันที ่1 มกราคม  
ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

5. รายไดร้วม (บาท) 948,957,542 บาท 907,786,165 บาท 

6. ค่าใชจ้่ายรวม (บาท) 300,082,568 บาท 289,153,312 บาท 

7. ก าไรจาการลงทนุสทุธิ (บาท) 648,874,974 บาท 618,632,853 บาท 



 

4 

 

8. รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน  
8.1 รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ. 
8.2 รายการขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงใน

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 

(231,285,006)บาท 

- บาท 

(231,285,006)บาท 

 

(253,023,976) บาท 

- บาท 

(253,023,976) บาท 

 

9. การเพิ่ ม ขึ ้น ใน สินทรัพ ย์สุท ธิจากการ
ด าเนินงาน (บาท) 

417,589,968 บาท 365,608,877 บาท 

วาระที ่4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2565 

 

ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
 

ตามที่กองทุนรวมไดม้ีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยก าหนดใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุง
แลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดยในรอบการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีรายไดร้วมทั ้งสิน้ 948.96 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายทั้งสิน้ 
300.08 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 648.87 ลา้นบาท และเมื่อพิจารณา
ร่วมกับรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนจ านวน (231.29) ลา้นบาท กองทุนรวมจึงมีสินทรพัย์
สุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ในรอบการด าเนินงานจ านวน 417.59 ลา้นบาท โดยกองทุนรวมจ่าย 

เงินปันผลส าหรบัผลประกอบการและจากก าไรสะสมในปี 2565 จ านวนรวม 1.0382 บาทต่อหน่วย ทั้งนี ้
สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลได้ ดังนี ้

ผลการด าเนินงาน วันที ่1 มกราคม 2565 

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

วันที ่1 มกราคม 2564 

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. อตัราเงินปันผล  
    1.1 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม  
    1.2 ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน - 30 มิถนุายน  
    1.3 ระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน  
    1.4 ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 

 

0.2544 บาท/หน่วย 

0.2544 บาท/หน่วย 

0.2544 บาท/หน่วย 

0.2750 บาท/หน่วย 

 

0.2470 บาท/หน่วย 

0.2470 บาท/หน่วย 

0.2470 บาท/หน่วย 

0.2700 บาท/หน่วย 

2. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหนว่ย 1.0382 บาท/หน่วย 1.0110 บาท/หน่วย 

3. จ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 481,638,600 หน่วย 481,638,600 หน่วย 

4. รวมเงินจา่ยปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ประมาณ 500,037,195 บาท 486,936,626 บาท 

5. ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้/1 417,589,968 บาท 365,608,877 บาท 

6. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ รอ้ยละ 146.19 รอ้ยละ 133.19 
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ส าหรบัการค านวณก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้/1 ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่ปีในปี 2566 กองทุนรวมมี
นโยบายการส ารองเงินเพื่อจ่ายช าระหนีกู้ย้ืม จ านวน 49.20 ลา้นบาท และส ารองเงินเพื่อการซ่อมแซม การ
บ า รุงรักษ า การปรับป รุงอ สังหาริมท รัพ ย์ของกองทุ นรวมตามแผนที่ ก าหนดประจ า ปี  2566  
จ านวน 36.29 ลา้นบาท ทัง้นี ้กองทุนรวมไดร้ะบุนโยบายดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และ
รายงานประจ าปีไวด้ว้ยแลว้ 

หมายเหตุ /1 ขอ้ 77 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 36/2562 เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบั
ประมวล) 

ความเหน็บริษัทจดัการ: 

บริษัทจัดการเห็นสมควรว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และจากก าไรสะสม) มีความถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นไป
ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ 

 

วาระที ่5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 

ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 
รายละเอียด ดงันี ้
 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมประจ าปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 625,000 บาทดงัรายละเอียดเป็นดงันี ้
 

ชื่อ - สกุล จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญช ี

ของกองทุนรวม 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

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

2. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 5 ปี (2555 - 2559) ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 4098 และ/หรอื 

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 4795  
 

อตัราค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมปี 2566 ค่าธรรมเนียมปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

625,000 บาท 610,000 บาท เพิ่มขึน้ 15,000 บาท (รอ้ยละ 2.46) 

หมายเหต ุ: ไม่รวมค่าใชจ่้ายout of pocket expenses (ถา้มี) 
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ความเหน็บริษัทจัดการ: 

บรษิัทจดัการเห็นสมควรว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่และ
อตัราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึน้อยู่ในอตัราตลาด จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็ม
จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรบัปี 2566 โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวชนารตัน ์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 9052 และ/หรือ 

2. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 4098 และ/หรือ 

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 4795  

 

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2566 และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2566 เป็นจ านวน 625,000 บาท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จดัหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอื่น ของส านกังานท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างตน้ และ
เห็นสมควรท่ีจะแถลงต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรบัทราบ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขประเภทการจดัหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ิน อาคารบางนา ทาวเวอร,์  
แก้ไข/เข้าท าสัญญาทีเ่กี่ยวขอ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทนุของกองทนุรวม 

อาคารบางนา ทาวเวอร ์มีห้องอาหารเพื่อบริการแก่ผูเ้ช่าและผูใ้ช้บริการภายในอาคาร ตัง้อยู่ที่ชั้น 3 ของ
อาคาร 3 พืน้ท่ีรวม 1,080 ตารางเมตร ซึ่งเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543  
ส่วนขอ้มลูทั่วไปของโครงการบางนา ทาวเวอร ์ระบุว่า “โครงการบางนา ทาวเวอร ์เป็นอาคารส านักงานให้
เช่า และเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชยอ์ื่นๆ อาทิ พืน้ที่ใหเ้ช่าเชิงพาณิชยกรรม และมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในอาคารแบบครบวงจร ไดแ้ก่ รา้นค้า ห้องประชุม/ห้องจัดเลีย้ง ห้องอาหาร ฟิตเนส สระว่ายน ้า  
และที่จอดรถ”  
เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้อัตราการใช้บริการ
หอ้งอาหารมีจ านวนลดลง และตอ้งปิดการใหบ้ริการในบางช่วงเวลา ประกอบกับพฤติกรรมการใชบ้ริการ
หอ้งอาหารท่ีมีผูใ้ชบ้รกิารเฉล่ียลดนอ้ยลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

บรษิัท การเ์ดน้ทาวเวอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั ผูเ้ช่าเหมาพืน้ท่ีหอ้งอาหารอาคารบางนา ทาวเวอร ์(“ผูเ้ช่าเหมา”) 
ไดส่้งขอ้เสนอแก่ทางกองทนุ เพื่อปรบัแกล้กัษณะการใชป้ระโยชนต์ามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ (“โครงการจัดการฯ”) จากพื ้นที่ห้องอาหาร เป็นพื ้นที่ เช่า
เอนกประสงค ์เพื่อรองรบัการปล่อยเช่าแก่ผูท้ี่สนใจเช่าในหลายรูปแบบ เช่น พืน้ที่ส  านกังานที่ตอ้งการความ
สูงมากกว่าพื ้นที่ปกติ พื ้นที่ส  าหรับธุรกิจอาหาร และรา้นอาหาร เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน 

เอกสารแนบ 3  
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อย่างไรก็ดี ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย โดยในการแกไ้ขขอ้ความขา้งตน้จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัมติเสียงขา้งมากจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม และด าเนินการแกไ้ขขอ้ความที่เก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด รวมถึงด าเนินการแกไ้ข การเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้ง(หากมี)  
 

ความเหน็บริษัทจัดการ : 
บริษัทจดัการเห็นว่า การแกไ้ขประเภทการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดว้ยเงื่อนไขตามที่ผูเ้ช่าเหมาเสนอ
นัน้ :- 
1. ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ ต่อกองทนุรวม 

2. ไม่มีผลกระทบทางดา้นลบต่อการจดัหารายไดข้องกองทนุรวม 

3. มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารหอ้งอาหารทดแทน จึงไม่มีผลกระทบทางดา้นลบต่อผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารอาคาร 
4. พืน้ท่ีใหเ้ช่าเอนกประสงคช์่วยเพิ่มความหลากหลายในการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

 บรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอการแกไ้ขขอ้ความในขอ้มลูส่วนโครงการจดัการกองทนุรวม ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด
รวมถึงด าเนินการแกไ้ข การเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้ง(หากมี)  

 ความเหน็ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่าการแกไ้ขประเภทการจัดหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นของอาคารบางนา ทาวเวอร ์
จากค าว่า “หอ้งอาหาร” เป็น “พืน้ที่เช่าเอนกประสงค”์ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการใช้พืน้ที่ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการดงึดดูกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเขา้มาภายในอาคารบางนาทาวเวอรไ์ดใ้นอนาคต
เป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาประโยชนใ์หแ้ก่กองทุนรวม ซึ่งการแกไ้ขดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ข/เขา้ท า
สญัญาที่เก่ียวขอ้ง และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุของกองทุนรวม จ าเป็นตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก
จากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

       ทัง้นี ้การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิการแกไ้ขประเภทการจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น อาคารบางนา 
ทาวเวอรใ์นครัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนควรท าการศึกษาขอ้มลู
ในเอกสารแนบ 3 ที่ส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการ
พิจารณาในการตดัสินใจเพื่อลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามเนื้อหาข้างต้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบกับการ
ด าเนินงานหรือรายได้ของกองทุนรวม และมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวการปฏิบัติใด ๆ ของ
กองทุนรวม บรษิัทจดัการจึงเห็นควรเสนอต่อผูถื้อหน่วยของกองทนุรวมเพื่ออนมุตัิการด าเนินการขา้งตน้ 

 การลงมติ : 

วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 

บริษัทจดัการ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยลงทุนโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา ดงักล่าวขา้งตน้ และโปรด
ศกึษาวิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4  

หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ไดแ้นบมาใน
เอกสารแนบ 5 โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดย
รายละเอียดของผูร้บัมอบอ านาจจากบรษิัทจดัการปรากฏตาม เอกสารแนบ 6  

 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ บรษิัทจดัการ ฯ ใครข่อความร่วมมือ
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) (พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
มายงัที่อยู่ดงันี ้

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
(ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566) 

 

ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2566 หรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุดว้ย 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ 

 โดย บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

 

 (นายณรงคศ์กัดิ์ ปลอดมชียั)  
  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/POPF_Invitation_letter_EN.pdf 

 

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_EN.pdf
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 

บรษิัทจดัการฯ ขอน าส่งสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

ประจ าปี 2565 ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดาวนโ์หลดรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ได้จากQR Code ดังรูปด้านล่างนี ้ 
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รายงานประจ าปี 2565 

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

 

รายงานประจ าปี 2565 

บริษัทจัดการฯ ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ  (POPF) 

ประจ าปี 2565 ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ โดยท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2565 ได้
จากQR Code ดังรูปด้านล่างนี ้ 
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ิน อาคารบางนา ทาวเวอร,์  

โดยการแก้ไข/เข้าท าสัญญาทีเ่กี่ยวขอ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทนุ 

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

 

ตามที่บริษัทจัดการไดร้ับขอ้เสนอจากผู้เช่าเหมาของอาคารบางนาทาวเวอร ์เพื่อขออนุมัติ ขอความเห็นชอบในการ แกไ้ข
ประเภทการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นที่เช่า อนัไดแ้ก่ พืน้ที่หอ้งอาหาร ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ที่ชัน้ 3 ของอาคาร 3 ชัน้ซึ่งเป็นทาง
เชื่อมระหว่างอาคารเอ, บี โดยเสนอขอเปลี่ยนแปลงพืน้ที่เช่าดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีเช่าเอนกประสงค ์แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากขอ้มลู
ส่วนโครงการจดัการของกองทุนรวมในส่วนข้อมูลทั่วไปของโครงการบางนา ทาวเวอร ์ระบุว่า “โครงการบางนา ทาวเวอร์
เป็นอาคารส านักงานใหเ้ช่า และเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชยอ์ื่นๆ อาทิ พืน้ที่ใหเ้ช่าเชิงพาณิชยกรรม และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในอาคารแบบครบวงจร ไดแ้ก่ รา้นคา้ หอ้งประชุม/หอ้งจัดเลีย้ง หอ้งอาหาร ฟิตเนส สระว่ายน า้ และที่จอดรถ”  
ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจ าเป็นต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย 

ทีม่าและสาเหต:ุ 

เนื่องจากแนวโนม้การปรบัตวัของธุรกิจประเภทต่างๆ ในช่วงระหว่างสถานการณโ์รคระบาดโควิด19 ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตอ้ง
ปรบัตวัในดา้นต่างๆ เช่น การปรบัลดขนาดธุรกิจ ลดขนาดพืน้ท่ี ไปจนถึงการยกเลิกธุรกิจ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการด าเนิน
ธุรกิจ โดยในส่วนของผูเ้ช่าเหมาของโครงการอาคารบางนา ทาวเวอรก์็ไดร้บัผลกระทบจากสถานะการณข์องโรคระบาดท าให้
พืน้ที่เช่าส่วนหอ้งอาหารตอ้งปิดตวัเป็นระยะในบางช่วง และมีการรอ้งขอความช่วยเหลือ เช่น ขอส่วนลดในค่า/ค่าบริหารราย
เดือนมายงักองทนุรวม ซึ่งต่อมาไดล้องศกึษาแนวทางการหาจดัรายไดจ้ากปล่อยเช่าช่วงใหก้บัธุรกิจประเภทอื่นและเสนอมายงั
กองทุนรวมเพื่อขอเปล่ียนเปล่ียงวตัถปุระสงคข์องการใชพ้ืน้ท่ีจากเดิมโดยการเปล่ียนแปลงพืน้ที่เช่าจากเดิมคือ “ห้องอาหาร“ 
เป็น “พืน้ทีเ่ช่าเอนกประสงค”์ 

กลุ่มธุรกิจผู้เช่าส าหรับพืน้ทีเ่ช่าอเนกประสงค ์มีรายละเอียดดังนี ้

การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าพืน้ที่ชั้น 3 ของอาคาร 3 ชั้นระหว่างอาคารเอ-บี เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

เป็น “ พืน้ที่เช่าอเนกประสงค ์“ โดยวตัถปุระสงคข์องการใชพ้ืน้ที่ดงักล่าวจะมีลกัษณะที่พิเศษที่แตกต่างพืน้ท่ีเช่าเดิมในอาคาร
บางนาทาวเวอร ์ซึ่งจะสามารถเพิ่มการดงึดดูกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเขา้มาภายในอาคารบางนาทาวเวอรไ์ดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มธุรกิจส านกังานทั่วไป ที่ตอ้งการพืน้ท่ีความสงูมากกว่าพืน้ท่ีส านกังานปกติ 
2) กลุ่มธุรกิจอาหารและรา้นอาหาร ไดแ้ก่ Cloud Kitchen, Food Beverage 

3) กลุ่มธุรกิจหอ้ง Training Center , Workshop  

4) กลุ่มธุรกิจหอ้งเก็บของ/คลงัสินคา้(Storage) 
5) กลุ่มธุรกิจส าหรบั Co-Working Space  

6) กลุ่มธุรกิจหอ้งทดลอง (Lab & Testing) 
7) กลุ่มบรษิัทในเครือผูเ้ช่าในอาคารท่ีตอ้งการขยายพืน้ท่ีธุรกิจที่แตกต่างออกไป 



  

  

การแก้ไขโครงการและสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง: 

การแก้ไขโครงการ 

และสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 
ขอ้เสนอของผู้เช่าเหมาทีข่อแก้ไข ข้อมูลในปัจจุบนั 

1. แกข้อ้ความในเอกสาร
โครงการจดัการฯ 

แก้ไข เนื ้อหาในโครงการจัดการฯ จากค าว่า 
“ห้องอาหาร” แก้ไขเป็น “พืน้ที่เช่าเอนกประสงค์” 
ทัง้หมด 

ขอ้ความ “หอ้งอาหาร” ทั้งหมด 22 แห่ง โดย
ค าว่าห้องอาหาร คือชื่อเรียกพืน้ที่เช่าเหมา
ส่วนfood court ของอาคารบางนา ทาวเวอร ์

2. อัตราค่าเช่าที่กองทุน
รวมไดร้บั 

อตัราคา่เช่าที่ขอแกไ้ขดงันี ้
 2.1 อตัราค่าเช่าพืน้ฐาน 250 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน 

 2.2 หากผูเ้ช่าเหมาปล่อยเช่าไดใ้นอตัราที่สงู
กว่าขอ้ 1.1 กองทนุรวมจะไดร้บัคา่เชา่เพิม่รอ้ยละ 
30 ของค่าเชา่ส่วนเพิม่ 

 2.3 หากผูเ้ช่าเหมาปล่อยเช่าไดใ้นอตัราที่ต  ่า
กว่าขอ้ 2.1 ผูเ้ชา่เหมาจะจา่ยคา่เช่าส่วนต่างใหก้บั
กองทนุรวมใหค้า่เช่าเท่ากบัขอ้ 2.1  

อตัราค่าเช่า 250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

3. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ผูเ้ช่าเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง
และค่าใชจ้่ายในการขายพืน้ที่ ทั้งนีก้ารด าเนินการ
เปล่ียนลกัษณะการใชง้านของพืน้ท่ีเช่า ไม่มีขัน้ตอน
การขอใบอนญุาตและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง 

กองทนุรวมไม่มีคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง หรือ
ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัการขายพืน้ท่ี 

4. พืน้ท่ีบรกิารหอ้งอาหาร ผู้เช่าเหมาจะจัดให้มีพื ้นที่ห้องอาหารในบริเวณ
โครงการบางนา ทาวเวอร ์ทดแทนพืน้ที่หอ้งอาหาร
เดิม โดยในช่วงแรกจะใช้พืน้ที่ของโรงแรมบางนา
ไพรด์ โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ ์ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร
บางนาทาวเวอร ์เพื่อใหบ้ริการซึ่งรองรบัผูใ้ชบ้ริการ
ได้ 150-200 คน และจะจัดพื ้นที่ห้องอาหารใน
บริเวณโครงการบางนา ทาวเวอร ์เพื่อใหบ้ริการใน
ระยะยาวต่อไป 

บริเวณชัน้ 3 ของอาคาร 3 ชัน้ระหว่างอาคาร
เอ-บี พื ้นที่รวม 1,080 ตารางเมตร รองรับ
ผูใ้ชบ้รกิารไดส้งูสดุ 200 คน  
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566  

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

ในวนัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุมลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

 

 

1. การลงทะเบียน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่ นเอกสารหรือหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ   
ณ สถานท่ีประชมุ ไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 21 เมษายน 2566 

 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
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  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ไม่เกิน 1 ปี และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลง
นามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(3) ส าหรบันิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ 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 ้
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แบบ ก. ส าหรบับคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่คสัโตเดียน  
แบบ ข. ส าหรบับคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยลงทนุกองทนุรวมเท่านัน้  
   

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยกองทนุรวม ประจ าปี 2566 ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 
 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 ท่ีเสนอในฐานะบริษัทจดัการกองทุนรวม (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 านวนหน่วยลงทนุที่ตนถืออยู่ได ้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 า เนาบัตรประชาชน 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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 4.2  นิติบุคคล  

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

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ และออกใหไ้ม่เกิน  
6 เดือน ก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 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 านาจจากผูถื้อหน่วยลงทนุที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian)    

       เป็นผูด้  าเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

        (2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ 

       ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

ทัง้นีเ้อกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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ขอใหท้่านกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่กองทนุรวมภายในวนัที ่17 เมษายน 2566 มายงัที่อยู่ ดงันี ้
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

(ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566)   
 

 

ค าเตือน: ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
ส าหรบัเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือน ามาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย (ในกรณีที่มีการมอบฉนัทะ) 
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  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 

 

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) โดยถือหน่วยลงทนุจ ำนวนทัง้สิน้รวม                                                 หน่วย 

being a unitholder of Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) 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                   

 

หรือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุไทยพำณิชย ์จ ำกดั ในฐำนะบรษิัทจดักำรของกองทนุรวมสิทธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) โดย 
or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Prime Office Leasehold Property Fund (POPF), 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 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหน่วยลงทุน ประจ ำปี 2566 ในวันท่ี  
21 เมษำยน 2566 ตัง้แต่เวลำ 09.30 น. เป็นตน้ไป (ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ หอ้งประชมุ ลำดพรำ้ว สวีท โรงแรมเซ็นทำรำแกรนดเ์ซ็นทรลัพลำซำ ลำดพรำ้ว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

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 21 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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders  

 

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 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend 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. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขประเภทการจัดหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ิน อาคารบางนา ทาวเวอร,์ แก้ไข/เข้าท าสัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 

Agenda No. 6 Re: To consider and approve the change of utilization types of assets in Bangna Tower, amend/enter the relevant contracts and the Fund scheme. 

      (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 

  

7. วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 7 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) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
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. 
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(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 

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 5 

Attachment 5 

แบบ ข 

  Form B. 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

Attachment 5 Page 1 out of 3 pages 

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 

 

เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม                                                 หน่วย 

being a unitholder of Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) 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 ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) โดย 
or SCB Asset Management Co., Ltd., the Management Company of Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) 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                         10140                                                                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 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 ในวันท่ี  
21 เมษายน 2566   ตัง้แต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป (ลงทะเบียน 8.30 น.)  ณ หอ้งประชมุ ลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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 27 April 2023 from 9.30 a.m. (Registration will be commenced at 

8.30 a.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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders 

 

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 2025 

  

4. วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend 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. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขประเภทการจัดหาประโยชนจ์ากทรัพยส์ิน อาคารบางนา ทาวเวอร์, แก้ไข/เข้าท าสัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 

 Agenda No. 6 Re: To consider and approve the change of utilization types of assets in Bangna Tower, amend/enter the relevant contracts and the Fund scheme. 

    

      (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 

 

7. วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 7 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) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถู กตอ้งและ
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. 
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(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 

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 ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (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 6 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมอบฉันทะ 

 

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 ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
อาย ุ

สญัชาต ิ

นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ.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 - ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน   

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 กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน บริษัทหลักทรพัย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

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

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน
วาระที่พิจารณาในครัง้นี ้

- ไม่มี 

 

 

 

 

  



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากัด ทีเ่สนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 
อาย ุ

สญัชาต ิ

นายเภรี อิชยพฤกษ์ 
Director 

43 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 689/1459 อาคารชดุศภุาลยัเวอเรนดา รชัวิภา-ประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

วฒิุการศกึษา - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์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 บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการ
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 7 

 

แผนทีง่านประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 

ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

ในวนัศกุรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.  
ณ หอ้งประชมุลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว  

 

 

โดยรถไฟฟ้าใตด้ิน MRT : สถานีพหลโยธิน ประตทูางออกหมายเลข 3 

 

 

 

โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีหา้แยกลาดพรา้ว ประตทูางออกหมายเลข 1 หรือประตทูางออกหมายเลข 3 

 



เอกสารแนบ 8 

ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จากัด (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม
สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน และยึดถือ
การปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล”) อย่างเครง่คดั จึงจดั
ใหม้ีประกาศความเป็นส่วนตวันีข้ึน้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบเก่ียวกับการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเก่ียวกบั
การประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างทีบ่ริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทจดัการจะเก็บรวบรวมขอ้มลูประเภทต่างๆ ที่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ส าหรบัการเชิญประชมุ การยืนยนัตวัตน การนบัคะแนนเสียง ไดแ้ก่ ชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล สญัชาติ อาชีพ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
เลขประจ าตวัประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุคล จ านวนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

- ข้อมูลบันทึกการประชุม ส าหรบัประกอบการจดัท าบนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 
ไดแ้ก่ ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ ซึ่งรวมถึงเนือ้หา การ
ลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความคิดเห็นจากการประชมุ  

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บางกรณีบริษัทจัดการอาจไดร้บัขอ้มูลอ่อนไหว
ของท่าน ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งมาจากส าเนาบตัรประชาชนจากการยืนยนัตวัตนของ
ท่าน โดยบริษัทจดัการขอแจง้ใหท้่านทราบว่าบริษัทจดัการไม่มีวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล
และไม่มีการบนัทึกขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวดงักล่าวบนระบบขอ้มลูของบรษิัท โดยท่านสามารถ
ปิดบังขอ้มูลอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัทจัดการได ้กรณีท่านไม่ไดปิ้ดบังขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปิดบังขอ้มูลท่ีอ่อนไหวแทนโดยไม่ถือ
เป็นการรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวของท่าน 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบา้งทีบ่ริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บรษิัทจดัการ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี  ้

2.1. ฐานปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย 

- เพื่อเรียก จดัใหม้ี และด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการยืนยนัตวัตน
ของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหน่วย
ลงทนุ การส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใดๆ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.2. ฐานประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย 

- เพื่อใชใ้นการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และเป็นหลกัฐานในการ
เขา้ร่วมประชมุของท่าน เพื่อการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามที่จ าเป็น ที่เก่ียวขอ้งอนัเป็น



  

  

ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทจดัการ และบคุคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล 

- เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามภาระผูกพนัตามกฎหมายระหว่างบริษัทจดัการ และ/หรือ 
ใหค้วามรว่มมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อการ
ใชอ้  านาจรฐัที่บงัคบัใชก้บับรษิัทจดัการ 

 

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  บริษัทจัดการจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้
บรรลตุามวตัถุประสงคท์ี่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้มา อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นระยะเวลานานขึน้หากบรษิัทจดัการจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

4. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง 
และ/หรือ ขอรบัส าเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มูลกลายเป็นขอ้มูลที่ไม่ระบุตัวตน ในขอ้มูลส่วนบุคคลบาง
ประเภทของท่านที่บรษิัทจดัการมี ระงบัและ/หรือคดัคา้นกิจกรรมบางประเภทท่ีบรษิัทจดัการมีและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
หากบริษัทจัดการไดด้  าเนินด าเนินการใดๆโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได ้แต่บริษัท
จดัการอาจไม่สามารถใหบ้รกิารของบรษิัทจดัการแก่ท่านไดอ้ย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัทจดัการเปิดเผยว่าบริษัท
จดัการไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่านไดอ้ย่างไร และยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานที่ มี
อ  านาจตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างทีบ่ริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตห้ลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อ

บรรลวุตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ระบไุวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ต่อบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปนี ้  
- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย ์ 
- ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการประชมุ สถาบนัการเงิน ที่ปรกึษา ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ และบคุคลอื่น
ที่จ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค ์

- ศาลหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี 
 

6. วิธีการติดต่อบริษัทจัดการ  
- บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากัด 

ส านกังานของบริษัทตัง้อยู่ที่ อาคารไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



  

  

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo.scbam@scb.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท
ขา้งตน้ 

หากท่านตอ้งการขอใชสิ้ทธิตามพรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อบรษิัทผ่านช่องทาง SCBAM Client Relations 

โทร.02-777-7777 ในวนัและเวลาท าการของบรษิัท 

 


