เอกสารแนบ 4

วิธ ีก ารลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉัน ทะ
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หน่ วยทรั ส ต์ ข อง
ทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็อ พเพอร์ ต ี ้ (TPRIME) ประจําปี 2560
วัน ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้ อ งสุร ศัก ดิ์ 2-3 ชัน้ 11 โรงแรมอีส ติน แกรนด์ สาทร
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
__________________________
1.

การลงทะเบีย น
-

2.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน (ตามข้ อ2 หรื อข้ อ3) ให้ แก่
ั ้ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
บริ ษัทฯ เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ ตงแต่

การเข้ าประชุม ด้ วยตนเอง
กรณีบคุ คลธรรมดา
-

ให้ มอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

กรณีนิติบคุ คล
-

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่ ม
ประชุม
ก. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

กรณีนิติบคุ คลในต่างประเทศ ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้
ก. สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึง่ ออกโดยหน่วยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ไม่
เกิน 1 ปี พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
-

3.

สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนันลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
ของคําแปล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

การมอบฉัน ทะ
-

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงต้ องเป็ นการมอบฉันทะให้ กบั ุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริ ษัทฯจะถือว่าการใช้ สิทธิออกเสียง
้ ถือหน่วยทรัสต์
ของตัวแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการใช้ สิทธิออกเสียงตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
ที่มอบฉันทะแล้ วแต่กรณี

-

เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษัทจัดการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่
น้ อ ยกว่ า 2 วัน โดยกรอกข้ อ มูล และลงลายมื อ ชื่ อ ให้ ค รบถ้ ว น หากมี ก ารแก้ ไ ข หรื อ ขี ด ลบข้ อ ความที่ สํ า คัญ
ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกํากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

ในกรณีที่มอบฉันทะให้ ตวั แทนจากทรัสตีเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ ทกุ ประการตามที่
เห็นสมควร หรื อกรณี ที่แต่งตังให้
้ ตวั แทนจากทรัสตีให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ ระบุความประสงค์ในการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนนัน้ ให้ ถือว่าผู้มอบฉันทะกําหนดให้ ตวั แทนจากทรัสตี ในฐานะ
ผู้รับมอบฉันทะใช้ สทิ ธิออกเสียง งดออกเสียง ในมติดงั กล่าวในทุกวาระของการประชุม

เอกสารที่ต้ อ งใช้ ป ระกอบการมอบฉัน ทะ
(1)

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
-

(2)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ (ใน
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียน

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นนิติบคุ คล ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมติดอากรแสตมป์
20 บาท
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-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลฉบับล่าสุดที่ออก
โดยหน่วยงานราชการไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลในต่างประเทศ ให้ สง่ มอบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ ออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ไม่เกิน 1 ปี และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนาม
้
รับรองความถูกต้ อง พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

-

สําหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
้
บรองความถูกต้ องของคําแปล พร้ อม
แนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนันลงนามรั
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ ูรับมอบฉันทะเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะ กรุ ณานําแบบการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนสําหรับเข้ า
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อนํามาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)

