เอกสารแนบ 5
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ประจาปี 2565 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ ท่ ี 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ที่จะเข้ าร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ิดงั นี ้
1.
กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ มีความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุม E-AGM
โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 9 โดยขอให้ ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ ชดั เจนสาหรับ
ใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ การเข้ าร่ วม
ประชุม E-AGM ดังนี ้
1.1 บุคคลธรรมดา
(1)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่นสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
หนังสือเดินทาง สาเนาประจาตัวข้ าราชการ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ องของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.2 นิติบุคคล
(1)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา
(2)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้ โดยกรม
พัฒนาธุรกิจ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนันตั
้ ้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันหรื อกระทา
การแทนนิติบคุ คล เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั ้งสานักงาน
ใหญ่
2.
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1 ขอให้ ท่านส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดง
ตัวตนดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
(1)
ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ
(2)
ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์
(ประเทศไทย) จากัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
2.2

2.3

เมื่ อ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ เอกสารตามข้ อ 1.1 หรื อ 1.2 จากผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้ จัด การ
กองทรั ส ต์ จ ะดาเนิ น การตรวจสอบเอกสารเพื่ อยื น ยัน สิท ธิ เข้ าร่ วมประชุม โดยเมื่อผ่ านการ
ตรวจสอบสิทธิแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
พร้ อมเว็ บ ลิ ง้ (Weblink) ในการเข้ าสู่ร ะบบการประชุม E-AGM ทัง้ นี ข้ อความกรุ ณ าให้ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์ งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผ้ ูอื่น กรณี ที่ชื่อ
ผู้ใ ช้ (Username) และรหัส ผ่ าน (Password) ของท่ านสูญ หาย หรื อยังไม่ไ ด้ รั บ ภายในวัน ที่
20 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อผู้จดั การกองทรัสต์โดยทันที
การเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ /
โน๊ ต บุ๊ ค (Notebook) / แท็ บ เล็ ต (Tablet) และโทรศั ท พ์ มื อ ถื อ ผ่ า น Web Browser : Google
Chrome ด้ วยอินเตอร์ เน็ตความเร็ว 4G หรื ออินเตอร์ เน็ตบ้ านพื ้นฐาน (Wi-Fi)

หมายเหตุ : กรณี เข้าร่ วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถื อ จะต้องติ ดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่ วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดงั นี้
ระบบ iOS

ระบบ Android

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings
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2.4

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดส่งรายละเอียด ได้ แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ไปให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมจัดส่งไฟล์ค่มู ือวิธีการใช้ งานระบบการประชุม E-AGM แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ด้วย ขอให้ ท่านศึกษาวิธีการใช้ งาน โดยละเอียดจากข้ อมูลที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อ
ผู้ให้ บริ การระบบควบคุมการประชุมนาส่งให้ แก่ท่าน ทังนี
้ ้ระบบจะเปิ ดให้ ท่านลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุมล่วงหน้ า 60 นาที ก่ อนเริ่ มการประชุม อย่ างไรก็ตาม การถ่ ายทอดสดจะเริ่ มในเวลา
10.00 น. เป็ นต้ นไปเท่านัน้
2.5 ในกรณี ที่ มีวาระที่ จ ะต้ องลงคะแนนระหว่ า งการประชุม E-AGM ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ส ามารถ
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระนันๆ
้ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “งดออกเสียง” โดยอัตโนมัติ
2.6 กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประสบปั ญหาทางด้ านเทคนิคในการใช้ ระบบการประชุม E-AGM ก่อน
หรื อระหว่างการประชุม กรุ ณาติดต่อ บริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การ
ระบบการประชุม E-AGM ของกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ จะระบุช่องทางการติดต่อไว้ ใน
อีเมล์ (e-mail) ที่ได้ สง่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ ท่าน
3.
กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ มีความประสงค์ มอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมการประชุม E-AGM
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดังนี ้
▪ แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
▪ แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
▪ แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ ไ ม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ประจ าปี 2565 ได้ ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
3.1 เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1)
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทั่วไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข.
แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
(2)
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะต้ องใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3.2 มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเลือกมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ เป็ นผู้แทนรั บมอบ
ฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 สามารถศึกษาได้ ในเอกสารแนบ 6)
โดยในกรณี ที่ เ ลื อ กมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระของ บริ ษั ท เฟรเซอร์ ส พร็ อ พเพอร์ ตี ้
คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด ให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของ
3

บุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3.3 ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่
โดยไม่ ส ามารถจะมอบฉั น ทะเพี ย งส่ ว นน้ อ ยกว่ า จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ต นถื อ อยู่ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น คัส โตเดี ย น
(Custodian) ที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ทัง้ นี ้ ขอให้ ท่านกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือ มอบฉันทะและ
สาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
(1)
ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ
(2)
ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์
(ประเทศไทย) จากัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เพื่อการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565)
4.

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
4.1 บุคคลธรรมดา
(1)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.)
ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้มอบ
ฉันทะ ตามข้ อ (1) ข้ างต้ น และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ ได้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(3)
สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตร
ประชาชนสาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาประจาตัวข้ าราชการ เป็ นต้ น และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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4.2

4.3

นิติบุคคล
(1)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.)
ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบ
ฉันทะ
(2)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งออกให้ โดยกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ ตั ้งอยู่ และออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่ง รับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ จ ากั ด อ านาจในการลงลายมื อ ชื่ อ และที่ ตัง้ ส านัก งานใหญ่ และมี
ข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
(3)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ ตามข้ อ (1) ข้ างต้ น และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4)
แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา
ข้ อ (1).
กรณีผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรั สต์ และมอบให้ คัสโตเดียน (Custodian)
เป็ นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1)
ส าเนาเอกสารของผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เช่ นเดีย วกับกรณี ข้อ 4.1 ข้ างต้ น (ในกรณี ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา) หรื อข้ อ 4.2 ข้ างต้ น (ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติ
บุคคล)
(2)
นอกจากนี ้ จะต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสื อมอบอานาจจากผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศให้ คัส
โตเดี ย น (Custodian) เป็ น ผู้ ด าเนิ น การลงนามมอบฉัน ทะในหนัง สื อ มอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ รับรองความ
ถูกต้ องของคาแปล พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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5.

ช่ องทางส าหรั บ ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ในการส่ งค าแนะน าหรื อ ค าถามที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ผลการดาเนินงานของกองทรั สต์ หรื อเกี่ยวข้ องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาใน
การประชุม E-AGM มีดังนี ้
5.1 ในระหว่างการประชุ ม E-AGM ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่เข้ าร่ วมประชุมสามารถส่ง คาแนะน าหรื อ
คาถามได้ ผ่าน ระบบการประชุมE-AGM
5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคาแนะนาหรื อคาถามล่วงหน้ าให้ บริ ษัท ก่อนวันประชุม ภายในวันที่
17 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
(1)
ช่องทาง e-mail: th.gvreit.ir@frasersproperty.com และ
(2)
ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอมเมอร์ เชียล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์
(ประเทศไทย) จากัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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