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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) 

วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องคราวน ์บอลรูม โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พารค์  

เลขที ่952 ถนนพระรามที ่4 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

__________________________ 
 

กรณีประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบปกต ิ
 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) สามารถลงทะเบียนโดยยื่นเอกสารใบลงทะเบียน  
พรอ้มเอกสารหรือหลักฐาน (ตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจเอกสารเพื่อท าการตรวจสอบ  
ก่อนท าการลงทะเบียนเข้าประชุมบริเวณจุดลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาไดต้ั้งแต่เวลา 12.30 น. ของ 
วนัท่ี 27 เมษายน 2564 

2.  การเข้าประชุมให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีแ้ก่ผู้จัดการกองทรัสต ์

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหแ้สดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกใหฉ้บบัจริง เช่น บตัรประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรือหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(2) กรณีนิติบุคคล 

กรณีเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  

- ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ  

- ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจ
ของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย 
และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล  พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
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- ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรบัรองนิติบุคคลตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
โดยใหแ้สดงเอกสารหลกัฐานแก่เจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มประชมุ  

3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งก าหนดไว ้3 แบบ ตามที่ปรากฎใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งสรุปได้
ดงันี.้- 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป 
(2) แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 
(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน 

(Custodian) 

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูจ้ัดการกองทรสัตใ์คร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์น
การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมาที่ “บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
โครงสร้างพืน้ฐาน) เลขที่ 175 อาคาร สาธรซิตีท้าวเวอร ์ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 

          - หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั ผู้
มอบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ
ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามดงักล่าว 
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- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 
เดือนซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พรอ้มประทับตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี 
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล
นัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 - เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ี
อ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล พรอ้มประทับตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) 

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ  
(ถึงผู้จัดการกองทรัสตภ์ายในวันที ่26 เมษายน 2564) 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งส่งเอกสารประกอบการประชมุ และส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยนัตวัตนทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ “บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน) เลขที่ 175  
อาคาร สาธรซิตีท้าวเวอร ์ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120” 

5. การด าเนินการประชุมและการลงมติ 

การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับโดยประธานที่ ประชุม หรือกรรมการ หรือ
ผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มลูแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถามแลว้จึงลงมติ และรายงานมติ
เมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะสามารถซักถามและลงมติ ตาม
หลกัเกณฑใ์นการลงมติดงัต่อไปนี ้

- ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้สงสยัสอบถามในการประชมุ ขอให้ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บั
มอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

- การลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะจะออกเสียงในแต่ละวาระเฉพาะเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหน่วยทรสัตเ์พื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้
เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจากคสัโตเดียนผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนชาวต่างประเทศจึงจะแบ่งแยก
จ านวนหน่วยทรสัตใ์นการลงคะแนนเสียงได ้กรณีที่พบว่าการลงคะแนนเสียงใดใชสิ้ทธิเกินเสียงที่มี ใหถื้อว่าการ
ลงมตินัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่เป็นการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนั้นจึงจะ
น ามาหกัจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  


