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จท. 11- 660075 

 30 มีนาคม 2566  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทนุ ประจำปี 2566 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิน่ทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ (PPF) 

เอกสารแนบ 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจำปี 2565 (QR Code) 

2. รายงานประจำปี 2565 (QR Code) 

3. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และวิธกีารมอบฉันทะ 

4. หนังสือมอบฉันทะ 

5. ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่เสนอชือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบฉันทะ 

6. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุ 

7. ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (“กองทุนรวม”) ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื ่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที ่ 20 เมษายน 2566  
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องประชุมลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจัดการจึงจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)   

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการ ขอเสนอต่อท่ีประชุมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบสรุปรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1  

 

วาระที่ 2    รับทราบผลการดำเนนิงานประจำปี 2565 ของกองทนุรวม 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค (PPF) ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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 บริษัทจัดการ ได้สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที ่สำคัญที ่เก ิดขึ ้น ตั ้งแต่  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏใน เอกสารแนบ 2 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญ  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้
ดังนี ้

 ความเห็นบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ดงันี ้

 

ผลการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม  -  
31 ธนัวาคม 2565 (บาท) 

วันที่ 1 มกราคม  -  
31 ธนัวาคม 2564 (บาท) 

1. รายได้จากการลงทุนรวม   
1.1 รายไดค้่าเช่าและบริการ 

       1.2 รายได้ดอกเบี้ย 

       1.3 รายได้อื่น 

200,497,186 

199,203,775 

642,399 

651,012 

204,460,521 

200,689,930 

471,765 

3,298,826 

2. รวมคา่ใช้จา่ย   
2.1 ต้นทุนจากการใหเ้ชา่และบริการ 

2.2 ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ  
2.3 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

33,735,014 

9,000,323 

23,146,554 

1,588,137 

32,460,269 

7,362,196 

23,406,657 

1,691,416 

3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ   166,762,172                  172,000,252 

4. อัตราการเชา่พื้นที่ (Occupancy Rate) ณ ส้ินปี 2565 = 85% ณ ส้ินปี 2564 = 86% 

5. อัตราคา่เช่าโดยเฉล่ีย 139 บาท/ตารางเมตร/เดือน 140 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
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วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 กองทุนรวมได้จัดทำและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท  สำนักงาน อีวาย จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ  

 ความเห็นบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชกีำไรขาดทุนประจำปีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวม มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดงันี้ 
 

ฐานะการเงนิ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

(บาท) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(บาท) 
1. สินทรัพย์รวม   2,503,497,130 2,497,216,748 

2. หน้ีสินรวม   53,354,202 56,721,119 

3. สินทรัพย์สุทธิ  2,450,142,928 2,440,495,629 

4. สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 10.9132 10.8703 

ผลการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม  - 
31 ธนัวาคม 2565 (บาท) 

วันที่ 1 มกราคม  - 
31 ธนัวาคม 2564 (บาท) 

5. รายได้รวม  200,497,186 204,460,521 

6. ค่าใช้จ่ายรวม  33,735,014 32,460,269 

7. รายได้จากการลงทุนสุทธิ  166,762,172 172,000,252 

8. รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน  (2,988,758) 6,087,772 

9. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  163,773,414 178,088,024 
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วาระที่ 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปนัผลประจำปี 2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่น
ทอง อินดัสเตรียล ปารค์ (PPF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
โดยกำหนดให้บริษัทจัดการ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ 
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ โดยในรอบปีบัญชี 2565 (ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565) กองทุนรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 200.50 ล้านบาท และมีค่าใช้จา่ย
ทั้งสิ้น 33.74 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 166.76 ล้านบาท และเมื่อพิจารณา
ร่วมกับรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุนจำนวน 2.99 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรพัย์
สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 จำนวน 163.77 ล้านบาท ดังนั้นจากผลประกอบการในปี 2565 
กองทุนรวมจ่ายปันผลจำนวน 0.7000 บาทต่อหน่วย  

 กองทุนรวมได้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการสำหรับคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยในปี 2564 มีรายการปรับปรุงตามความ
จำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุนรวม จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6.10 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 91.4 ของกำไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลได้ ดังนี ้

ผลการดำเนินงาน วันท่ี 1 มกราคม  -  
31 ธันวาคม 2565 

วันท่ี 1 มกราคม  -  
31 ธันวาคม 2564 

1. อัตราเงินปันผล ประจำปี (บาท/หน่วย) 
    1.1 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม  
    1.2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 30 มิถุนายน  
    1.3 ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน  
    1.4 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  

 

0.1715 บาท/หน่วย 

0.1700 บาท/หน่วย 

0.1700 บาท/หน่วย 

0.1885 บาท/หน่วย 

 

0.1750 บาท/หน่วย 

0.1750 บาท/หน่วย 

0.1750 บาท/หน่วย 

0.1750 บาท/หน่วย 

2. รวมเป็นการจา่ยเงินปันผล ทั้งส้ิน  0.7000 บาท/หน่วย 0.7000 บาท/หน่วย 

3. จำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วทัง้หมด (หน่วย) 224,510,000   หน่วย 224,510,000   หน่วย 

4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (บาท)              157,157,000     บาท 157,157,000     บาท 

5. กำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว/1 (บาท)             163,773,414     บาท 171,988,024     บาท 

6. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว ร้อยละ 96.0 ร้อยละ 91.4 

หมายเหตุ /1 ข้อ 77 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เร่ือง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล) 
 

 ความเห็นบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า การจา่ยเงนิปันผล ประจำปี 2565 (จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที ่    
1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565) มีความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื่อรับทราบ  
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วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพจิารณาและรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญช ีและกำหนดคา่ตอบแทนประจำปี 2566 
รายละเอียด ดังนี ้

 บริษัทจัดการ ได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชจีากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวมประจำปี 2566  โดยมีคา่ตอบแทน 890,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี ้

ชื่อ - สกุล จำนวนปทีี่เปน็ผู้สอบบัญชี
ของกองทุนรวม 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ 1 ปี (2565) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ 

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 

3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

ประจำปี 2566 ประจำปี 2565 เปล่ียนแปลง 

890,000 บาท 850,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท (ร้อยละ 4.7) 
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง คา่ที่พัก ค่าจัดทำและคัดสำเนาเอกสาร(หากมี) 

 

ความเห็นบริษัทจดัการ  

 บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และอัตราค่าธรรมเนยีมที่
เพิ่มขึ้นอยู่ในอัตราตลาด  จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้

1. นางกุลรพี  ปิยะวรรณสุทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6137) และ/หรือ 

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4501) และ/หรือ 

3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5238 

 

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2566 เป็นจำนวน 890,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น และเห็นสมควรท่ีจะแถลงต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ    



 

6 

 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

บริษัทจัดการ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นและโปรด
ศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 3  

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาใน เอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัทจัดการปรากฏตาม เอกสารแนบ 5  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัท
จัดการ  ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4) พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท มายังที่อยู่ดังนี้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิน่ทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   
(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566)   

ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย  

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์  
 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

  

 

 

 (นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมชีัย) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
  

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/PPF_Invitation_letter_EN.pdf 

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


เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจำปี 2565 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ปิ่นทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 

บริษัทจัดการ ขอนำส่งรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ประจำปี 2565 ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยท่านผู ้ถือหน่วยดาวน์โหลดรายงาน 

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ได้จาก QR Code ดังรูปด้านล่างนี้ 

 



เอกสารแนบ 2 

  

 

รายงานประจำปี 2565  

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ปิ่นทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 
 

 

รายงานประจำปี 2565 

บริษัทจัดการขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

ประจำปี 2565 ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ  โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565   
ได้จาก QR Code ดังรูปด้านล่างนี ้
 

 



เอกสารแนบ 3 

 

 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหนว่ยลงทุน ประจำปี 2566  

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ปิ่นทอง อนิดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

ในวนัพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุมลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

 

 

1. การลงทะเบียน 

ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนหรือผู ้ร ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่ นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ   
ณ สถานท่ีประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 20 เมษายน 2566 

 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

2.2  กรณีนิติบุคคล 

(1) กรณีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน  ซึ่ง
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

(2) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนว่ยงาน
ราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลง
นามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

(3) สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

(4) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน 

 

3. การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุม กองทุนรวมได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 
จำนวน 2 แบบ ตามเอกสารแนบ 4 ดังนี ้
 

 



เอกสารแนบ 3 

 

 แบบ ก. สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่คัสโตเดียน  
 แบบ ข. สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนกองทุนรวมเท่านั้น  
   

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2566 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้  
 3.1  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้  
 (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คัสโตเดียน จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้

เฉพาะ แบบ ก. 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ง ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนจะต้องใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

3.2  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเลือกมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ
ฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่เสนอในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม (ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะจาก 
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวมประจำปี 2566 สามารถศึกษาได้ใน
เอกสารแนบ 5) โดยในกรณีท่ีเลือกมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ระบุชื่อ
พร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) 

3.3  ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  

 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยกองทุนรวมโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

 4.1 บุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

(2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 

4.1 (1) ข้างต้น และผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที ่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 



เอกสารแนบ 3 

 

 4.2  นิติบุคคล  

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ  

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกให้ไม่เกิน  
6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนติิ
บุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมอืชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้เห็น
ว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามกฎหมาย  

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉันทะ ตามข้อ 4.2 (1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  

  (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 4.1 (1) 

 

  4.3  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ 

 ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน (แบบ ข.)  
(1) สำเนาเอกสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเชน่เดียวกับกรณีข้อ 4.1 ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือข้อ 4.2 ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) 

  (2) นอกจากนี้ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม  

      (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian)    

       เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยลงทุน 

        (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับอนุญาตให้ประกอบ 

       ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือผู ้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อม
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะให้แก่กองทุนรวมภายในวนัที่ 14 เมษายน 2566 มายังทีอ่ยู่ ดังนี ้
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566)   
 

 



สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่คัสโตเดียน  เอกสารแนบ 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 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า                              สัญชาติ   

        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ตำบล/แขวง  

Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อำเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               

Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนท้ังสิน้รวม                                                 หน่วย       

being a unitholder of Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF) holding the total amount of                                                units, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง 

and having the right to vote equal to                                                votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให้   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                        

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวัด   รหัสไปรษณยี์                                      
Province         Postal Code                   

 

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณชิย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดย 

or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF), namely 

 

  (2.1) นายณรงค์ศักดิ ์ปลอดมีชัย  อายุ  54  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน            ราษฎรบ์ูรณะ 18  ตำบล/แขวง บางปะกอก      อำเภอ/เขต ราษฎร์บรูณะ  

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 

 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  อายุ  47  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   

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

ถนน            -  ตำบล/แขวง จอมพล      อำเภอ/เขต จตุจักร  

Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 

 

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

ถนน ประชาชื่น             ตำบล/แขวง บางซื่อ      อำเภอ/เขต บางซื่อ  

Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์               10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ในวันท่ี  
20 เมษายน 2566   ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 8.30 น.)  ณ ห้องประชุมลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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 20 April 2023 from 9.30 a.m. onwards (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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

1. วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565   

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

 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวม 

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

 

3. วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด 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 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 

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

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

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

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 

    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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งต้ังให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนน้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้ากำหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น  

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. 
 



สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่คัสโตเดียน   

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

แบบ ก 

  Form A 

เอกสารแนบ 4 หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุน    
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20. 



FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY เอกสารแนบ 4 
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แบบ ข 

  Form B 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนท่ี                                     
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า                              สัญชาติ   

        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ตำบล/แขวง  

Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อำเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณยี ์                               

Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนท้ังสิ้นรวม                                                 หน่วย       

being a unitholder of Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF) holding the total amount of                                                units, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง 

and having the right to vote equal to                                                votes.  

 

(2) ขอมอบฉันทะให้   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                        
   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวัด   รหัสไปรษณยี์                                      
Province         Postal Code                   

 

หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณชิย์ จำกัด ในฐานะบรษิัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) โดย 

or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Pinthong Industrial Park Property Fund (PPF), namely 

 

  (2.1) นายณรงค์ศักดิ ์ปลอดมีชัย  อายุ  54  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              70   

  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน            ราษฎรบ์ูรณะ 18  ตำบล/แขวง บางปะกอก      อำเภอ/เขต ราษฎร์บรูณะ  

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 

 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  อายุ  47           ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   

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

ถนน            -  ตำบล/แขวง จอมพล      อำเภอ/เขต จตุจักร  

Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์            10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 

 

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

ถนน ประชาชื่น             ตำบล/แขวง บางซื่อ      อำเภอ/เขต บางซื่อ  

Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณยี์               10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ในวันท่ี  
20 เมษายน 2566   ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องประชมุลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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 20 April 2023 from 9.30 a.m. onwards (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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

1. วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565   

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

 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของกองทุนรวม 

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

 

3. วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด 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 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 

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

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

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

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

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

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ากา รลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 

    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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งต้ังให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนน้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้ากำหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัดในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทุกวาระของการประชุมดังกล่าวข้างต้น  

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. 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 

 

หมายเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 

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

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ 

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

      (1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสุกล 

ตำแหน่ง 

อายุ 
สัญชาต ิ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

54 ปี 
ไทย 

ที่อยู ่ 70 ซอยราษฎร์บูรณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

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

- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลักสูตรอื่น ๆ  - Fund Manager License 

- Fundamental Investment Analyst on Securities License 

- Investment Planner License  

- Infrastructure Fund Manager License 

ประวัติการทำงาน - ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน ผู้บริหาร
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทุน ผู้บริหาร
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธผ์ลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด 

- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล  แอสชัวรันส์ จำกัด 

- 2548 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ (กบข.) 
- 2542 - 2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
- 2538 - 2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด 

- 2537 - 2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์ 
- 2536 - 2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม 

การมีส ่วนได้ส ่วนเส ียใน
วาระที่พิจารณาในครั้งนี้ 

- ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสุกล 

ตำแหน่ง 

 

อายุ 
สัญชาต ิ

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม 

Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

47 ปี 
ไทย 

ที่อยู ่ 19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หลักสูตรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License 

- Securities Investment Consultant License 

ประวัติการทำงาน - ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่ม
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผู้อำนวยการ กลุ ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื ้นฐาน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู ้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ ่มการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) 
- 2542 - 2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

การมีส ่วนได้ส ่วนเส ียใน
วาระที่พิจารณาในครั้งนี้ 

- ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสุกล 

ตำแหน่ง 

 

อายุ 
สัญชาต ิ

นายเภรี อิชยพฤกษ์ 
Director ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด 

43 ปี 
ไทย 

ที่อยู ่ 689/1459 ถนนประชาชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท การจัดการมหาบณัฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License  

ประวัติการทำงาน - มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน Director ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ก.ย. 2562 - ก.พ. 2564 Managing Director บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 

- เม.ย. 2561 - ส.ค. 2562 Managing Director บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเมนท์ 
จำกัด 

- ก.ค. 2560 - มี.ค. 2561 Head of Compliance and Risk Management บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท์ 
จำกัด 

- ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2560 AVP, กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557 เจ้าหน้าที่กำกับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด 

- มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Compliance Manager บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด 

การมีส ่วนได้ส่วนเส ียใน
วาระที่พิจารณาในครั้งนี้ 

- ไม่มี 

 

 



เอกสารแนบ 6 

 

แผนที่งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

 

 

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีพหลโยธิน ประตูทางออกหมายเลข 3 

 

 

 

โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีห้าแยกลาดพร้าว ประตูทางออกหมายเลข 1 หรือประตูทางออกหมายเลข 3 

 



เอกสารแนบ 7 

ประกาศความเปน็ส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหนว่ยลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และยึดถือ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งคัด จึงจัด
ให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทจัดการจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป สำหรับการเชิญประชุม การยืนยันตัวตน การนับคะแนนเสียง ได้แก่ ชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

- ข้อมูลบันทึกการประชุม สำหรับประกอบการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
ได้แก่ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุม ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การ
ลงคะแนนเสียง คำถาม คำตอบ และการแสดงความคิดเห็นจากการประชุม  

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บางกรณีบริษัทจัดการอาจได้รับข้อมูลอ่อนไหว
ของท่าน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งมาจากสำเนาบัตรประชาชนจากการยืนยันตัวตน
ของท่าน โดยบริษัทจัดการขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจัดการไม่มีว ัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลและไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวบนระบบข้อมูลของบริษัท โดย
ท่านสามารถปิดบังข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทจัดการได้ กรณีท่านไม่ได้ปิดบัง
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบังข้อมูลที่อ่อนไหวแทน
โดยไม่ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

2.1. ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตน
ของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นหลักฐานในการ
เข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องอันเป็น



  

  

ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทจัดการ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทจัดการ และ/หรือ 
ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการ
ใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับบริษัทจัดการ 

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  บริษัทจัดการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจัดการจำเป็นต้องปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 
และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ในข้อมูลส่วนบุคคลบาง
ประเภทของท่านที่บริษัทจัดการมี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทท่ีบริษัทจัดการมีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
หากบริษัทจัดการได้ดำเนินดำเนินการใดๆโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัท
จัดการอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทจัดการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทจัดการเปิดเผยว่าบริษัท
จัดการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ี มี
อำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้ 
5. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้   

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย์  
- ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม สถาบันการเงิน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และบุคคลอื่น
ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 
- ศาลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี 

6. วิธีการติดต่อบริษัทจัดการ  
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

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

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง SCBAM Client Relations 

โทร.02-777-7777 ในวันและเวลาทำการของบริษัท 


