สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2562
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
__________________________
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรด
นาหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ มาในวัน
ประชุมด้วย
1.

วิธีการลงทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3
โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการ
ลงทะเบียนสาหรับเข้าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานเพื่อ
แสดงตนมายังผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวัน จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ให้ผู้รับมอบฉันทะนาหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนมาในวันประชุมด้วย

2.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
2.1

กรณีบุคคลธรรมดา
-

2.2

ให้แสดงเอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ
หรือนามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

กรณีนติ ิบุคคล
-

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบ

-

-

-

-

3.

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการ
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มี
อานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร เช่น
หนั ง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
กับเอกสารดังกล่าวด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

การมอบฉันทะ
-

-

-

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไป) หรือ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์) ที่แนบมาพร้อมกันนี้
หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร้อมทั้ง
ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความใด ๆ ผู้มอบฉันทะต้องลง
นามกากับไว้ทุกแห่ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบ (ซึ่งได้กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน) ล่วงหน้า โดยจัดส่งถึง
“ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)” บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวัน จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ก่อนเริ่มการประชุม

3.1

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทย (สาหรับกรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.)

3.1.1

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงต้นฉบับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตั วข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

3.1.2

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุ คล
หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ในส่วนของผู้มอบฉันทะ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น) พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20
บาท
3.1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบ
ก)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกโดยกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
ข)
สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
หนั ง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
3.1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบ
ก)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)

ข)

-

-

สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่น
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
สาหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้อง
จัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันกับเอกสารดังกล่าวด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงต้นฉบับเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจาตั วประชาชน หรือบั ตรประจาตัว ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพื่ อ
ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

3.2

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบ
ให้ Custodian เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน (สาหรับกรณีใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข.)

(1)

หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบ ข. ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ พร้ อ มทั้ ง กรอกข้ อ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณี "เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
มอบฉันทะ กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก." ตามข้อ 3.1 ข้างต้น (ยกเว้นหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก.)
ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
หนั ง สื อ มอบอ านาจจากผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ป รากฏในทะเบี ย นเป็ น ผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศ ให้
Custodian ในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ เป็นผู้ดาเนินการลงนามเพื่อมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ Custodian
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