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วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
ประจาปี 2562
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน (ตามข้ อ 3) ให้ แก่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2562

2.

การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
-

แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม

กรณีนิติบุคคล
-

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี แ้ ก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียน
ก่อนเริ่ มประชุม
ก) สาเนาหนังสือรั บ รองนิ ติ บุค คลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิ น 6 เดื อ นนับ จากวัน ที่ อ อก
หนังสือ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ มอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียน
ก่อนเริ่ มประชุม
ก) สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้
ตังอยู
้ ่พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคา
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
้
บรองความ
ถูกต้ องของคาแปล
3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงต้ องเป็ นการมอบฉันทะให้ กบั บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริ ษัทฯ จะถือว่าการใช้ สทิ ธิออกเสียง
ของตัวแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงตามจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีม่ อบฉันทะ หรื อเป็ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงตามจานวนสิทธิทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ แล้ วแต่กรณี
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1)

(2)

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
-

หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (ใน
กรณี ผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบ
ฉันทะ

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นนิติบคุ คล ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
-

หนังสือมอบฉัน ทะซึ่งลงนามโดยผู้มี อานาจลงนามผูก พันนิ ติ บุคคลที่ เป็ นผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ) พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล(ถ้ ามี) พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

กรณี ผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งมอบสาเนาหนังสือรับ รองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิ น 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) ซึ่ง
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุค คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญ ของนิ ติ
บุคคล (ถ้ ามี)
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-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลในต่างประเทศ ให้ สง่ มอบสาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึ่ง
ออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
สาหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
้
บรองความ
ถูกต้ องของคาแปล

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้รับมอบฉันทะ

3

