
 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. 
 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแต่กรณี) ที่
จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และเอกสารตามที่ระบไุว้
ด้านล่างนี ้มาด้วย 
 

1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตวัข้าราชการ 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อหรือนามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

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

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

ข้างต้น และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  
(3)  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก. ข้างต้น   
 

นิติบุคคล 

ค. กรณีผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลเช่นเดียวกับกรณี
บคุคลธรรมดาตาม ข้อ ก. ข้างต้น  

(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนัหรือ
กระท าการแทนนิติบคุคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

ง. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ  

เอกสารแนบ 5 
 



(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวันประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติ
บุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย  

(3)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะ ตามข้อ ก. ข้างต้น และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  

(4)  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก.  
 

จ. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 
 

(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณีข้อ ก. ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นบคุคลธรรมดา) หรือข้อ ค. ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติบคุคล) 

(2)   นอกจากนี ้จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม  
 (2.1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็น 
                   ผู้ด าเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 (2.2)   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
                   คสัโตเดียน (Custodian) 

 ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้รับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

2.  วิธีการมอบฉันทะ  

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดงันี ้ 

▪ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน  
▪ แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
▪ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2563 ได้ด้วยตนเอง สามารถ 

มอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
ก.  เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

(1)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้  



(2)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

ข.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  โดยในกรณีที่เลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  

ค.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  
ง.  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันศุกร์ที่   
17 มกราคม 2563 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม ก่อนเร่ิมประชุมอย่างน้อยคร่ึง
ชัว่โมง  

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที ่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนเวลาได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที ่98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบ
มาพร้อมนี ้ตามเอกสารแนบ 8 


