สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ประจาปี 2561
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว
กรุ งเทพฯ ฟอร์ จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร
1.

การลงทะเบียน
-

2.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน (ตามข้ อ 2
หรื อข้ อ 3) ให้ แก่ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
กรณีบคุ คลธรรมดา
-

ให้ มอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เริ่ มประชุม

กรณีนิติบคุ คล
-

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี แ้ ก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม
ก) สาเนาหนังสือ รับ รองนิติ บุค คลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้ อมลงนามรับ รองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี)
ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ ยัง ไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ มอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
ก) สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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-

3.

สาหรับนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ อง
จัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
ลงนามรับรองความถูกต้ องของคาแปล

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นตัวแทนของตนเพื่อเข้ าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ต้ องเป็ นการมอบฉันทะให้ กบั บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และบริ ษัทฯจะถือ
ว่าการใช้ สิทธิ ออกเสียงของตัวแทนผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ในครัง้ นี ้ เป็ นการใช้ สิทธิ ออกเสียงตามจานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือ หน่วยทรัสต์ ที่มอบฉันทะ หรื อเป็ นการใช้ สิทธิ ออกเสียงตามจานวนสิทธิ
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ แล้ วแต่กรณี

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1)

(2)

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
-

หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ( ในกรณี ผ้ ู
มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว ข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (ในกรณีผ้ รู ับ
มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ

กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็ นนิติบคุ คล ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
-

หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ตาม
หนังสือรับรองนิติบคุ คลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ) พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งมอบสาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) ซึ่ง
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)

-

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลในต่างประเทศ ให้ สง่ มอบสาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล
ซึง่ ออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ซงึ่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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-

สาหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
้
บรอง
ความถูกต้ องของคาแปล

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
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