เอกสารแนบ 5
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2561
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
การลงทะเบี ย นผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2561 ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู อื หน่ วยเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ ตามข้ อ ก.
ข้ างต้ น และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ ได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก. ข้ างต้ น
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ (กรรมการผู้มีอานาจ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา ข้ อ ก. ข้ างต้ น
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ) พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และมีข้อความ
แสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
ง. กรณีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ซึ่งเป็ น
ผู้มอบฉันทะ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ) พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และมีข้อความ

แสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล (กรรมการผู้มี
อานาจ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ ตามข้ อ ก. ข้ างต้ น และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล (กรรมการผู้มี
อานาจ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ ได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก.
จ. กรณีผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์
(1) ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค. หรื อ ง. ข้ างต้ น
(2) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ที่ เป็ น ผู้ลงทุน ต่างประเทศมอบให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) เป็ น ผู้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
คัสโตเดียน (Custodian)
ทัง้ นี ้ เอกสารที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบับ เป็ น ภาษาอัง กฤษจะต้ อ งจัด ท าค าแปลภาษาอัง กฤษแนบมาพร้ อมด้ ว ย และให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล พร้ อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
2. วิธีการมอบฉันทะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดังนี ้
▪ แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
▪

แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

▪

แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ ลงทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ประจ าปี 2561 ได้ ด้ ว ยตนเองสามารถ
มอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทวั่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ป รากฏชื่ อ ตามสมุด ทะเบี ย นเป็ นผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วม
ประชุมดังกล่าว

ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ คเวนเชอร์
อี โ คเพล็ ก ซ์ ชั น้ 22 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร 10330 ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่
12 มกราคม 2561 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้
มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ
มอบฉั น ทะเพี ย งส่ ว นน้ อยกว่ า จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ต นถื อ อยู่ ไ ด้ เว้ นแต่ เ ป็ นคั ส โตเดี ย น (Custodian) ที่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ น ผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมก่อนเวลาได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่
ได้ แนบมาพร้ อมนี ้ ตามเอกสารแนบ 8

