
 
 
  
 
 

 หน้าที่ 46 ของทัง้หมด 61 หน้า  

 สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบุษบา ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน  

เลขที่ 622 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
ก. การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนเวลาได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 
ข. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
- ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) กรณีนิติบุคคล 
- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล 

อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้  
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อายุ 
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และให้ผู้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

- เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้องของค า
แปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจ าตัว  
ประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ  
เพื่อลงทะเบียน 
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ค.  การมอบฉันทะ 
- ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัว่ไป) หรือ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (ส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยทรัสต์) ท่ีแนบมาพร้อมนี ้

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนัท าการ โดยจดัสง่ถึง 
“ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหา ริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 
1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

- หนงัสือมอบฉนัทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่
ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่

หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่

หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดงักลา่ว 

- กรณีผู้ มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้ มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล  
อายไุมเ่กิน 1 ปี ซึง่ออกโดยหนว่ยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่และให้ผู้มีอ านาจลง
นามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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- เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย 
และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

-   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไม่
หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ 
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