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ค ำชีแ้จง 
กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม และกำรมอบฉันทะ  

ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2561 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  

เอไอเอม็ อนิดัสเทรียล โกรท 
วันที่ 27 เมษำยน 2561 

 
ก. กำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 
8.00 น. ของ วนั 27 เมษายน 2561 ณ ห้องรสสุคน ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 
บางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้ 

 
ข. กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

 1.1 กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชมุด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ                 
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  ใบขับข่ี  ใบขับข่ีสากล  ใบส าคัญ
ประจ าตวัคนตา่งด้าว หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 (ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึง่ได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 (ข) ส าเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ  
1.1 และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 (ค) แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม
ข้อ 1.1 ข้างต้น 

 
2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิตบุิคคล 

 2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหน่วยเข้าประชมุด้วยตนเอง 
(ก) แสดงเอกสารของผู้แทนท่ีสว่นราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
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(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคลของผู้ถือหน่วยที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 
ซึง่ออกมาไม่เกิน 1  ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

 2.2  กรณีผู้ ถือหน่วยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
  (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอก

ข้อความ ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคลของผู้ถือหน่วยที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 
ซึง่ออกมาไม่เกิน  1  ปีก่อนวันประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่
เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ค) ส าเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการที่มีอ านาจออกให้ ซึง่ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดงักล่าว 

(ง) แสดงเอกสารของผู้ รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม
ข้อ 1.1 

 
3. กรณีแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต์ 

  (ก)  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้
มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 (ข)  ส าเนาหนงัสือยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
 (ค)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีออกโดยกระทราง

พาณิชย์ซึง่ออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลของ Custodian  

 (ง)  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ แทนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีส่วนราชการออกให้ 
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บคุคลของ Custodian 
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 (จ)  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจของ Custodian กรณีมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจ
ด าเนินการแทน (ท่ียงัไม่หมดอายุ) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคลของ Custodian และส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบอ านาจท่ีส่วน
ราชการออกให้  โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้ รับมอบอ านาจ 

 (ฉ)  เอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 
1.1 
ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นไทยหรือภาษาองักฤษ  จะต้องจดัท าค าแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
ค. กำรมอบฉันทะ  

1. หนังสือมอบฉันทะ   
 เน่ืองจากวาระทัง้หมดในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นวาระเพ่ือทราบ  ดงันัน้ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไปสามารถใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน  ส าหรับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหน่วยทรัสต์ ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  ทัง้นี ้แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่วเป็นไป
ตามแบบท่ีก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550  
 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ค ได้ท่ี website : 
www.aimirt.com 
 

2. กำรมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ   
 2.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้า

ประชุม โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือเข้าร่วม
ประชมุได้ 

 2.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 

 2.3  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงนามก ากับการแก้ไข หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนงัสือมอบ
ฉันทะ ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะไม่ลงนามก ากับการแก้ไข 
บริษัทจะถือวา่การมอบฉนัทะไมส่มบรูณ์และบริษัทจะไมรั่บลงทะเบียน 



 

  
 

หน้าท่ี 9 
 

 2.4 ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

 
 3.   กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอสิระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 3.1  ผู้มอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับ

มอบฉันทะทัง้ 2 ท่าน เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมจะได้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมได้  ตาม
รายละเอียดดงันี ้

  (1)   นำยธนะชัย สันตชัิยกูล   
   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี 

46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 (2) เรืออำกำศโทศุภกร  จันทศำศวัต    
   กรรมการอิสระ  อาย ุ50 ปี   

64 ซอยนภาศพัท์แยกท่ี 1  แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 
 3.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดในหนังสือมอบฉันทะ และปิดผนึกส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยขอความร่วมมือโปรดสง่ล่วงหน้าเพ่ือให้เลขานกุารบริษัทได้รับภายใน
วนัท่ี 25 เมษายน 2561 


