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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ  

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (WHART) คร้ังที่ 1/2558 

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business 
Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

 
1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน  (ตามข้อ 2 
หรือข้อ 3) ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  ก่อนเวลา ประชุม ได้ต้ังแต่เวลา
13.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อน
เร่ิมประชุม 

กรณีนิติบุคคล 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ มอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนาม รับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) 

ข) ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยัง ไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้มอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นต้ังอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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- ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้อง
จัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของตน เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ต้องเป็นการมอบฉันทะให้กับบุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านั้น และ บริษัทฯจะถือ
ว่าการ ใช้สิทธิออกเสียงของตัวแทนผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ในคร้ังนี้  เป็นการ ใช้สิทธิออกเสียงตาม จ านวน
หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ที่มอบฉันทะ  หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวนสิทธิ
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ( ในกรณีผู้
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  (ในกรณีผู้รับ
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ
มอบฉันทะ 

(2) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ผู้มอบฉันทะ) เป็นนิติบุคคล ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือ หน่วยทรัสต์ ตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ) พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งมอบส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ ) ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงน ามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ ส่งมอบส าเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล 
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลง นามรับรอง
ความถูกต้องของค าแปล 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉันทะ 


