สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
เรื่อง รายงานประจาปี 2564 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยประกาศคณะคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานได้กาหนดรูปแบบการจัดส่งแบบรายงาน
ประจาปีในรูปแบบในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) (“กองทุนรวม”) จึงขอนาส่งรายงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านสามารถรับทราบ
ข้อมูลจากสแกน QR Code ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ เว็ปไซต์ บริษัทจัดการ www.mfcfund.com
รายงานประจาปี 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการรายงานประจาปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
อินดัสเตรียล ในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทจัดการตามที่อยูด่ ้านล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
www.mfcfund.com
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เรื่อง งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยประกาศคณะคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานได้กาหนดรูปแบบการจัดส่งงบการเงินใน
รูปแบบในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) (“กองทุนรวม”) จึงขอนาส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านสามารถ
รับทราบข้อมูลจากสแกน QR Code ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ เว็ปไซต์ บริษัทจัดการ www.mfcfund.com
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
www.mfcfund.com
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แบบฟอร์มตอบรับสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เขียนที่..............................................................
วันที่ ....................เดือน.....................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า............................................................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง...........................................
สัญชาติ.......................................อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.........................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
อีเมล์.....................................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) โดยถือหน่วยลงทุนจํานวนทัง้ สิ้น
รวม...................................................หน่วย
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจําปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 มอบหมายให้...................................................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
.....................................................................(ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และกรุ ณ าส่ ง ลิ้ ง ค์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เฉพาะบุ ค คลสํ า หรั บ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) มายั ง อี เ มล (E-mail)
..................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................ผู้ถือหน่วยลงทุน
(…………………………………………..……)
หมายเหตุสําคัญ:
1. โปรดดําเนินการจัดส่ง แบบฟอร์มตอบรับสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วพร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้แก่บริษัทจัดการภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 ไปรษณีย์ตอบรับ
 สแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทจัดการที่อีเมล hpfeagm65@mfcfund.com
2. เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วม
ประชุมไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุข้างต้น
3. ในวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเลขบัตรประชาชนไว้ สําหรับการเข้าร่วม
ประชุม
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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคระบาด COVID-19 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ดการกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ ากัด
(มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) มีความ
ห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 การมอบฉันทะ
1) การมอบฉันทะให้ตัวแทนของบริษัทจัดการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 บริษัทจัดการสนับสนุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณามอบฉันทะ
ให้ตัวแทนบริษัทจัดการที่ได้กาหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน
ตามที่ระบุในข้อ 2. ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะที่เป็นตัวแทนบริษัทจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2) การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวแทนบริษัทจัดการเข้าประชุม
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวแทนบริษัทจัดการเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตอบรับสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
4 และหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ระบุในข้อ 2.
1.2 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตอบรับ
สาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ระบุในข้อ 2.
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหน่วย หรือผูร้ ับมอบฉันทะ
2.1

บุคคลธรรมดา
 กรณีผู้ถือหน่วยที่มีสัญชาติไทย
(ก) กรณีผู้ถือหน่วยประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ราชการออกให้ (บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย
(ข) กรณีผู้ถือหน่วยมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

 กรณีผู้ถือหน่วยชาวต่างประเทศ
(ก) กรณีผู้ถือหน่วยประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหน่วยที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย
(ข) กรณีผู้ถือหน่วยมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-

2.2

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) กรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหน่วย ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทั บตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ทีย่ ัง
ไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
(ข) กรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหน่วย ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้น
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) กรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหน่วย ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ยัง
ไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
(ข) กรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหน่วย ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้น
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผู้ถือหน่วยเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หน่วยลงทุน กรุณานาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian
- สาเนาบัตรประจาตัวหรือหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
หมายเหตุ
1) ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2) กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหน่วยจะต้องแสดงเอกสารคา
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปลโดยผู้ถือหน่วย หรือ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรณีที่ผู้ถือหน่วย
เป็นนิติบุคคล)
3. การจัดส่งเอกสาร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร
ประกอบต่างๆ มายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 ไปรษณีย์ตอบรับ
 สแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทจัดการที่อีเมล hpfeagm65@mfcfund.com

4. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.1 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งเอกสารมายังบริษัทจัดการ
ภายในวันที่กาหนดในข้อ 3. บริษัทจัดการจะตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จะจัดส่ง Link เข้าร่วมประชุมเฉพาะ
บุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ผู้ถือหน่วยหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท จัดการเพื่อใช้ในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุนประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล
เท่านั้น
4.3 ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานในระบบการประชุม E-AGM ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยทางอีเมล (e-mail)
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม
อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
4.4

ในวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่วม

ประชุม
4.5 การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน
Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ EMeeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ
4.6 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือ
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม โดยจะระบุช่อง
ทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ให้ท่าน
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด โทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูป
แบบเดิม จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เดินทางมายังสถานที่ประชุมเดิมหรือที่บริษัทจัดการ***

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
Enclosure 6
แบบ ก / Form A
หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
(สำหรับผู้ถือหน่วยทัว่ ไป)
(For general unitholders)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้ำพเจ้ำ
I/We
อยู่บ้ำนเลขที่
Reside at
จังหวัด
Province

ถนน.
Road

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชำติ
Nationality
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
Contact Tel No.

.

(2) เป็นผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเหมรำชอินดัสเตรียล (“กองทุนรวม”)โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม
being a unitholder of Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund (“HPF”) holding the total amount of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
and having the right to vote equal to
votes.

หน่วย
units,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน
Road
จังหวัด
Province


ตำบล/แขวง

นำงสำวณัฐรี พนัสสุทรำกร
Ms. Natree Panassutrakorn
ถนน ชลนิเวศน์
Road Chon niwet
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code

Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตำบล/แขวง
ลำดยำว
Tambol/Khwaeng Lat yao
10900
10900

อำยุ
age
อำเภอ/เขต

ปี
อยู่บ้ำนเลขที่
years, reside at

อำยุ 56
age
56

ปี
อยู่บ้ำนเลขที่ 496
years, reside at
496
อำเภอ/เขต จตุจักร
Amphur/Khet Chatuchak

Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษำยน 2565
เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำ
และสถำนที่อื่นด้วย
One of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders 2022 on 25 April 2022 at 10.00 a.m.
through electronic meeting platform (E-AGM) in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date,
time and place thereof.
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
1) วาระที่ 1
Agenda 1
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2564
To acknowledge the 2021 Annual General Meeting Report
วำระที่ 1 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

2) วาระที่ 2
Agenda 2
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
To acknowledge of 2021 Performance Report
วำระที่ 2 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.
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3) วาระที่ 3
Agenda 3
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To acknowledge the Financial Statement for the fiscal year ending 31 December 2021
วำระที่ 3 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

4) วาระที่ 4
Agenda 4
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
To acknowledge of Dividend Distribution and Capital Reduction for the fiscal year ending 31 December 2021
วำระที่ 4 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

5) วาระที่ 5
Agenda 5
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565
To acknowledge of 2022 Auditor Appointment and Determination of Remuneration
วำระที่ 5 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 5 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

6) วาระที่ 6
Agenda 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใ ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder.
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำ
เองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมำยเหตุ:
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนให้
ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units
to several proxies for splitting votes.
2. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix stamp duty of Baht 20.
3. กรุณำแนบสำเนำบัตรประชำชนรับรองสำเนำถูกต้องหรือเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสำรกำรแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล เป็นต้น
Please attach a copy of the certified true copy of ID or any other related documents such as the change of name or surname.
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
(สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหน่วยลงทุน)
(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้ำพเจ้ำ
สัญชำติ
I/We
Nationality
อยู่บ้ำนเลขที่
ถนน.
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Reside at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
Province
Postal Code
Contact Tel No.
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเหมรำชอินดัสเตรียล (“กองทุนรวม”) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม
being a unitholder of Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund (“HPF”) holding the total amount of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
and having the right to vote equal to
votes.

.

หน่วย
units,

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน
Road
จังหวัด
Province


นำงสำวณัฐรี พนัสสุทรำกร
Ms. Natree Panassutrakorn
ถนน ชลนิเวศน์
Road Chon niwet
จังหวัด กรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์
Province
Bangkok
Postal Code

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตำบล/แขวง
ลำดยำว
Tambol/Khwaeng Lat yao
10900
10900

อำยุ
age

อำยุ
age

ปี
อยู่บ้ำนเลขที่
years, reside at
อำเภอ/เขต
Amphur/Khet

56
56

ปี
อยู่บ้ำนเลขที่ 496
years, reside at
496
อำเภอ/เขต จตุจักร
Amphur/Khet Chatuchak

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษำยน 2565 เวลำ
10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย
One of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders 2022 on 25 April 2022 at 10.00 a.m.
through electronic meeting platform (E-AGM) in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time
and place thereof.
(3) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้ำพเจ้ำได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:


ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่ข้ำพเจ้ำถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิออกเสียง
To grant the total amount of units holding and having the right to vote



ออกเสียงลงคะแนนบำงส่วน เท่ำกับ
To grant the partial units of

เสียง
votes
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
1) วาระที่ 1
Agenda 1
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2564
To acknowledge the 2021 Annual General Meeting Report
วำระที่ 1 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

2) วาระที่ 2
Agenda 2
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
To acknowledge of 2021 Performance Report
วำระที่ 2 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

3) วาระที่ 3
Agenda 3
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To acknowledge the Financial Statement for the fiscal year ending 31 December 2021
วำระที่ 3 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

4) วาระที่ 4
Agenda 4
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
To acknowledge of Dividend Distribution and Capital Reduction for the fiscal year ending 31 December 2021
วำระที่ 4 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

5) วาระที่ 5
Agenda 5
หมำยเหตุ:
Remark:

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565
To acknowledge of 2022 Auditor Appointment and Determination of Remuneration
วำระที่ 5 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงมติในวำระนี้
Agenda No. 5 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

6) วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 6 Other matters (if any)


(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใ ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder.
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions
in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้
กระทำเองทุกประกำร
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
Enclosure 6
แบบ ข / Form B
หมำยเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝำกและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่ำนั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนให้
ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units
to several proxies for splitting votes.
4. กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท
Please affix stamp duty of Baht 20.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
Enclosure 7
ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
Profile of the Proxy

ชื่อ-สกุล:
Name:

นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร
Ms. Natree Panassutrakorn

ตาแหน่ง:

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Vice President
Property and Infrastructure Fund Department

Position:

Qualifications
and Disqualifications:

-

ที่อยู:่
Address:

เลขที่ 496 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
496 Chon niwet Road, Khwaeng Lat yao, Khet Chatuchak, Bangkok

คุณสมบัตติ ้องห้าม:

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เป็นวาระเพื่อพิจารณาทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property
No conflict of interest related to any agenda seek for unitholders’ approval

