เอกสารแนบ 6
เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2562 ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภิรัชออฟฟิ ศ
วันพุทธที� 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
1. การลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�
ประชุมก่อนเริ�มการประชุมได้ ตงแต่
ั � เวลา 9:00 น. ของวันที� 24 เมษายน 2562 ณ ห้ องประชุม 222-223 ชัน� 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เลขที� 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที�สถานที�
จัดประชุมตามเอกสารแนบ 7
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถอื หน่ วยที�มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
(1) กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที�สว่ นราชการออกให้ ที�ยงั ไม่หมดอายุฉบับจริง เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี� หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย� นชื�อหรื อนามสกุล ให้ ย�นื หลักฐานประกอบด้ วย
(2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแบบ 5 (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ�งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาเอกสารที�สว่ นราชการออกให้ ที�ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง� เป็ นผู้มอบฉันทะ และได้ ลง
ชื�อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) แสดงเอกสารที�สว่ นราชการออกให้ ที�ยงั ไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ (1)
ข้ างต้ น พร้ อมสําเนาและได้ ลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้ อง
นิติบุคคล
(3) กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) แสดงเอกสารที�สว่ นราชการออกให้ ที�ยงั ไม่หมดอายุฉบับจริ งของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
เช่นเดียวกับข้ อ (1) ข้ างต้ น
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ซึง� ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที�มีอาํ นาจของประเทศที�นิติบคุ คลนันตั
� งอยู
� ่ และออกมาไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง� รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) โดยมีรายละเอียด ชื�อนิติบคุ คล ผู้มีอาํ นาจลง
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ลายมือชื�อผูกพันหรื อกระทําการแทนนิติบคุ คล เงื�อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ
ที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่
(4) กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแบบ 5 (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ�งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื�อของผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ซึง� เป็ นผู้มอบฉันทะ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สํา เนาหนัง สือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึ�งออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อส่วนราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบคุ คลนันตั
� งอยู
� ่ และออกมาไม่
เกิน 6 เดือนก่ อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุค คล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุค คล (ถ้ ามี) โดยมี รายละเอียด ชื�อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื�อผูกพันหรื อกระทําการแทนนิติบุคคล เงื�อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และ
ที�ตงั � สํา นักงานใหญ่ และมีข้ อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํา นาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลซึ�งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง� เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
(ค) สําเนาเอกสารที�สว่ นราชการออกให้ ที�ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ซึง� เป็ นผู้มอบ
ฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ (1) ข้ างต้ น และลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ ท�ียงั ไม่หมดอายุฉบับจริ งของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ (1)
ข้ างต้ น พร้ อมสําเนาและได้ ลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) กรณีผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง� ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่ วยทรัสต์ และมอบให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามมอบฉันทะใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(ก) เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับข้ อ (2) ข้ อย่อย (ข) (ในกรณีผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา) หรือเช่นเดียวกับข้ อ (4) ข้ อย่อย (ข) และ (ค) (ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เป็ นนิติบคุ คล)
โดยมีหลักฐานเพิ�มเติมดังต่อไปนี �
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผู้ดําเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ทังนี
� �เอกสารทีม� ิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั �นรับรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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3. วิธีการมอบฉันทะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 5 ดังนี �
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว� ไป
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที�กําหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผู้มอบฉันทะ
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที�ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2562 ได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้
โดยดําเนินการดังต่อไปนี �
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง� เพียงแบบเดียวเท่านั �น ดังนี �
(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทวั� ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึง� เท่านัน�
(ข) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท�ปี รากฏชื�อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะต้ องใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(2) มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัท ภิรัช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์โดยในกรณีที�เลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท ภิรัช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด ให้ ระบุชื�อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที�ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบ
ฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
� ดฆ่าลงวันที�ท�ที ําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
(4) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทั �งเอกสารแนบหรื อหลักฐานต่าง ๆ โดยส่งมาที�
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ที�อยู่ 591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ภายในวันที� 19 เมษายน 2562 หรื อนํามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที�ลงทะเบียน ณ สถานที�ประชุม ก่อนเริ� มประชุมอย่าง
น้ อยครึ�งชัว� โมง
ทังนี
� � ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงส่วนน้ อยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น คัสโตเดียน (Custodian) ที�ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซึ�งเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั �งให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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