คำชีแ้ จง
กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม และกำรมอบฉันทะ
สำหรั บกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจำปี 2561
ทรั สต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรั พย์ และสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรั พย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
วันที่ 27 เมษำยน 2561
ก. กำรลงทะเบียน
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา
8.00 น. ของ วัน 27 เมษายน 2561 ณ ห้ องรสสุคน ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
บางรัก กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้ อมกันนี ้
ข. กำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ท่ เี ป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถื อหน่วยทรั สต์ และ
ยังไม่ห มดอายุ เช่ น บัตรประจาตัว ประชาชน ใบขับขี่ ใบขับขี่ สากล ใบส าคัญ
ประจาตัวคนต่างด้ าว หนังสือเดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่แ นบมาพร้ อมหนังสือเชิญ ประชุม ซึง่ ได้ ก รอก
ข้ อ ความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ
1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(ค) แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม
ข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
2.

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ท่ เี ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหน่วยเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) แสดงเอกสารของผู้แทนที่สว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
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(ข) ส าเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คลของผู้ ถ ือ หน่ว ยที ่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ ้งอยู่
ซึง่ ออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
2.2 กรณีผ้ ถู ือหน่วยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอก
ข้ อความ ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) ส าเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คลของผู้ ถ ือ หน่ว ยที ่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ ้งอยู่
ซึง่ ออกมาไม่เ กิน 1 ปี ก่ อนวัน ประชุมผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ และลงลายมือ ชื ่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึง่
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ค) สาเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการที่ มีอานาจออกให้ ซึง่ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว
(ง) แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม
ข้ อ 1.1
3.

กรณีแต่ งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหน่ วยทรั สต์
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่ อผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาหนังสือยืนยันการได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
(ค) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทราง
พาณิชย์ซงึ่ ออกมาให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลของ Custodian
(ง) สาเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ที่ส่วนราชการออกให้
โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลของ Custodian
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(จ) ส าเนาหนังสือมอบอานาจของ Custodian กรณี มอบอานาจให้ ผ้ ูรับ มอบอานาจ
ดาเนินการแทน (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิ ติบุคคลของ Custodian และสาเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอานาจที่ส่วน
ราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้รับมอบอานาจ
(ฉ) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้ อ
1.1
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นไทยหรื อภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
ค. กำรมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบฉันทะ
เนื่องจากวาระทังหมดในหนั
้
งสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นวาระเพื่อทราบ ดังนัน้ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทวั่ ไปสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉัน ทะทั่วไป ที่ ง่ายและไม่ซับซ้ อน ส าหรั บ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหน่วยทรัสต์ ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทังนี
้ ้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเป็ นไป
ตามแบบที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนัง สือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ได้ ที่ website :
www.aimirt.com
2.

กำรมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
2.1 ผู้ถือหน่วยทรัส ต์จ ะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ู รับ มอบฉัน ทะเพีย งรายเดีย วเป็ นผู้ เ ข้ า
ประชุม โดยไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อเข้ าร่ วม
ประชุมได้
2.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซงึ่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
2.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงนามกากับการแก้ ไข หากมีการแก้ ไขข้ อมูลในหนังสือมอบ
ฉัน ทะ ทัง้ นี ้ หากผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะไม่ลงนามก ากับการแก้ ไข
บริ ษัทจะถือว่าการมอบฉันทะไม่สมบูรณ์และบริ ษัทจะไม่รับลงทะเบียน
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2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
3.

กำรมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะทัง้ 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้
กรรมการท่ า นที่ เ ข้ าประชุ ม จะได้ เ ป็ นผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพื่ อ เข้ าประชุ ม ได้ ตาม
รายละเอียดดังนี ้
(1) นำยธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
(2) เรื ออำกำศโทศุภกร จันทศำศวัต
กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
64 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
3.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉั น ทะพร้ อมเอกสารตามที่ ก าหนดในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ และปิ ดผนึ ก ส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ โดยขอความร่ วมมือโปรดส่งล่วงหน้ าเพื่อให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับภายใน
วันที่ 25 เมษายน 2561
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