
 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. 
 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชมุ
โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 
 
1.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหน่วยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ ก. 

ข้างต้น และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
(3)  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก. ข้างต้น   

นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (กรรมการผู้มีอ านาจ) เข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 
(1)  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเช่นเดียวกับกรณี

บคุคลธรรมดา ข้อ ก. ข้างต้น  
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจ 

ลงนามผกูพนันิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความ
แสดงให้เห็นวา่ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย 

ง. กรณีผู้ถอืหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็น 
ผู้มอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ  

(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ 
ลงนามผกูพนันิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความ

เอกสารแนบ 5 
 



แสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามกฎหมาย  

(3)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (กรรมการผู้มี
อ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ ก. ข้างต้น และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้ มี
อ านาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

(4)  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก.  
จ. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค. หรือ ง. ข้างต้น  
(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
(2.2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 

คสัโตเดียน (Custodian) 
ทัง้นี  ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญั

ของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

2.  วิธีการมอบฉันทะ  
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดงันี ้ 
▪ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  

▪ แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  

▪ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561 ได้ด้วยตนเองสามารถ 
มอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
ก.  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

(1)  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
(2)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
ข.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชมุดงักลา่ว  



ค.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ 
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

ง.  สง่หนงัสือมอบฉนัทะใสซ่องคืนมายงับริษัท ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์  
อี โคเพล็กซ์  ชัน้  22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวัน ศุกร์ที่   
12 มกราคม 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้
มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ

มอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ ไ ด้  เ ว้นแต่ เ ป็นคัสโตเดียน  (Custodian) ที ่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ตามหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ค. 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนเวลาได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องวิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตามแผนที่สถานท่ีจดัประชมุที่
ได้แนบมาพร้อมนี ้ตามเอกสารแนบ 8 


