
เอกสารแนบ 5 

เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชมุ โปรดปฏิบตัิดงันี ้
1.  กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 9 โดยขอให้ท่านระบอุีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่าน ให้ชดัเจนส าหรับ
ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วม
ประชมุ E-AGM ดงันี ้
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นส าเนาบตัรประชาชน ส าเนา
หนังสือเดินทาง ส าเนาประจ าตัวข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้องของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

1.2 นิติบุคคล 
(1)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ

บคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา 
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรม

พัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนัหรือกระท า
การแทนนิติบคุคล เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ 

2.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
2.1  ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดง

ตวัตนดงักลา่วข้างต้นให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในวนัที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
(1) ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ 
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: 
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
(เพื่อการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2565) 
 

2.2 เมื่อผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการ
ตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสง่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) 
พร้อมเว็บลิง้ (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทัง้นีข้อความกรุณาให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์งดให้ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อ
ผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 
20 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อผู้จดัการกองทรัสต์โดยทนัที 

2.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ / 
โน๊ตบุ๊ ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Google 
Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน (Wi-Fi) 

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องติดตัง้โปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชมุ ซ่ึงสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS  ระบบ Android 

 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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2.4   ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) 
ไปให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมจดัส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากข้อมลูที่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือ
ผู้ให้บริการระบบควบคมุการประชมุน าสง่ให้แก่ท่าน ทัง้นีร้ะบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 
10.00 น. เป็นต้นไปเท่านัน้ 

2.5 ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระนัน้ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “งดออกเสียง” โดยอตัโนมตัิ 

2.6   กรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน
หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ระบบการประชมุ E-AGM ของกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ จะระบชุ่องทางการติดต่อไว้ใน
อีเมล์ (e-mail) ที่ได้สง่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ให้ท่าน 

3. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีความประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุม E-AGM 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดงันี ้ 
▪ แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน  
▪ แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
▪ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ได้ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
3.1  เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 

(1)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ  แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้  

(2)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

3.2  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หรือเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบ
ฉันทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 สามารถศึกษาได้ในเอกสารแนบ 6) 
โดยในกรณีที่ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ
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บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3.3  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว   
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่  
โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ได้  เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน 
(Custodian) ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ทัง้นี ้ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะและ
ส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในวนัที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้

(1) ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ 
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
(เพื่อการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565) 

 
4.  เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

4.1 บุคคลธรรมดา 
(1)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  (แบบ ก. หรือแบบ ข.) 

ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่เป็นผู้มอบ

ฉันทะ ตามข้อ (1) ข้างต้น และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

(3)  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัร
ประชาชนส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาประจ าตวัข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้องของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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4.2  นิติบุคคล 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  (แบบ ก. หรือแบบ ข.) 

ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ  

(2)    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งออกให้โดยกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบคุคล 
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย  

(3)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ตามข้อ (1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  

(4)  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา 
ข้อ (1).  

4.3  กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) 
เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(1)   ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณีข้อ 4.1 ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา) หรือข้อ 4.2 ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติ
บคุคล) 

(2)   นอกจากนี ้จะต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม  
(2.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้คัส

โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ด าเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้รับรองความ
ถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี  
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5.  ช่องทางส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการส่งค าแนะน าหรือค าถามท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาใน
การประชุม E-AGM มีดังนี ้  
5.1  ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามได้ผ่าน ระบบการประชมุE-AGM 
5.2   ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวนัประชุม ภายในวนัที่ 

17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
(1) ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ 
(2) ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

 


