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วธิีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

สิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
คร้ังที ่1/2564 

วันที ่23 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องแมนดาริน เอ ชัน้ 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล 

เลขที ่662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
__________________________ 

 
1.  การลงทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชมุก่อนเวลาไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564  

 
2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
- ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ที่ยงัไม่

หมดอายขุองผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(2) กรณีนิติบุคคล 
- กรณีเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 

6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายไุม่เกิน 1 ปี 
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพัน
นิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกัน
ด้วย และให้ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิที่ยงัไม่หมดอาย ุเพื่อลงทะเบียน 

 
3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั่วไป) หรือ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. (ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต)์ ท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

- เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์
ในการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะก่อนวนัประชุมล่วงหนา้โดยจดัส่งถึง “ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เลขที่ 
62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 ภายในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 หรือ ณ สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนเริ่มการประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะตอ้งกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่
ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
4. เอกสารทีต่อ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้
- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั

ไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั

ไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี ้
- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั

ไม่หมดอายุของผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูล้งนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามดงักล่าว 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล  
อายไุม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกัน
ด้วย และให้ผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

-       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั
ไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 


