ที่ REM-BT016/2562 – TH
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญประจาปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
ข้ อ มูลของกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จ ากัด
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ความเห็นของทรัสตี
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จดั การกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(“กองทรั สต์ ”) เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2562 มี ม ติ ใ ห้ เรี ยกประชุมสามัญ ประจาปี 2562 ของผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินการงานในรอบปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ของกองทรัสต์ ตามที่ปรากฏใน
สรุปผลการดาเนินการและรายงานประจาปี 2561 สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เพื่อ พิจารณารั บทราบผลการ
ดาเนินงานของของกองทรัสต์ที่ผา่ นมาในรอบปี 2561
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 3

รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ทางบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
กองทรัสต์ มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 2,695.08 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวมจานวนประมาณ 575.98
ล้ านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 2,119.10 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกาไร
สะสมจานวนประมาณ 1,942.88 ล้ านบาท และ 176.22 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
กองทรั สต์ มีรายได้ รวมประมาณ 241.21 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 98.24 ล้ านบาท ดังนัน้
กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินประมาณ 142.97 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณ 21.53 ล้ านบาท และบวกกลับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 55.79 ล้ านบาท กองทรัสต์คงเหลือการ
เพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี (กาไรสุทธิ) ประมาณ 177.23 ล้ านบาท
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ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2561
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 4

รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาตังแต่
้ งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 โดยเสนอผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้
1.

นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรื อ

2.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

3.

นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 คือ 700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 ตามรายชื่อข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือ หน่วยทรัสต์ โปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ที่มีสิทธิ เข้ า ร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2562 ของผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (Record Date) เพื่อให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ประจาปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้ าประชุม ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังตั
้ วแทน
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 หรื อ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.whabt.com ผู้ถือหน่วยทรั สต์
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรั สต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ หรื อบุคคลอื่นใดตามความ
เหมาะสมเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นีก้ ็ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่าน
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ โปรดให้ ได้ น าเอกสารหลัก ฐานการมอบฉัน ทะตามที่ ร ะบุใ นสิ่ง ที่ ส่งมาด้ ว ย 3 มามอบแก่ เจ้ า หน้ าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มทางเลือกให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถจัดทารายงาน
ประจาปี ในรู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ ผู้จัดการกองทัสต์ จึงได้ จดั ทารายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ CD-ROM
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 แบบรู ปเล่ม
ท่านสามารถขอรับได้ ทปี่ ระชุม หรื อติดต่อขอรับด้ วยตนเองได้ ที่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ใน
ฐานะผู้จดั การกองทัสต์ เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: jariyac@wha-rem.co.th; piyawan@wha-rem.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2



สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ WHABT ตามรายละเอียดดังนี ้
รายการ

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2560

204.71

193.63

179.98

36.23

19.41

35.53

0.27

0.33

0.28

รายได้ รวม

241.21

213.37

215.79

ค่ าใช้ จ่ายรวม
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจาก
เงินลงทุน

(98.24)

(79.20)

(74.88)

142.97

134.17

140.91

ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (กาไรก่ อนรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
จากเงินลงทุน)

(21.53)

(21.54)

(21.77)

121.44

112.63

119.14

รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด (กาไร
สุทธิ)

55.79

40.63

27.24

177.23

153.26

146.38

2,498.00

2,441.00

2,400.00

100.72

-

-

9.40

92.35

71.56

86.96

86.95

114.93

2,695.08

2,620.30

2,586.49

505.00

505.00

505.00

หนี ้สินอื่น

70.98

46.98

38.78

รวมหนีส้ ิน

575.98

551.98

543.78

2,119.10

2,068.32

2,042.71

202,000,000

202,000,000

202,000,000

10.4906

10.2392

10.1124

0.8774

0.7587

0.7247

งบกาไรขาดทุน (ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
รายได้ จากการรับประกันกาไรจากการดาเนินงานขันต
้ ่า
รายได้ ดอกเบี ้ย

งบดุล (ล้ านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

สินทรัพย์ สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ ปลายงวด (หน่วย)
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานสาหรับงวดต่อหน่วย
(กาไรสุทธิตอ่ หน่วย) (บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2



อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อสินทรัพย์รวม (%)
(Interest bearing debt to total assets ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%)
(Total liabilities to total assets)
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์สทุ ธิ (เท่า)
(Total liabilities to net assets value ratio)
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)
(Interest coverage ratio)

18.74%

19.27%

19.52%

21.37%

21.07%

21.02%

0.27

0.27

0.27

6.64

6.23

6.47

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ WHABT
สัดส่วนของสัญญาทีจ่ ะหมดอายุลงนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2562 (WALE = 2.58 ปี )
ϯϬй

Ϯϱ͘Ϭй

Ϯϱй

Ϯϭ͘ϱй

ϭϵ͘ϳй

ϭϳ͘ϳй

ϮϬй
ϭϱй
ϭϬй
ϱй

ϭ͘ϳй

Ϭй

ϮϱϲϮ

Ϯϱϲϯ

Ϯϱϲϰ

Ϭ͘Ϭй

Ϯϱϲϱ

Ϯϱϲϲ

Ϯϱϲϳ

*โดยอัตราพื้นทีว่ ่างร้อยละ 14 ของพื้นทีเ่ ช่าทัง้ หมด (ณ 31 มีนาคม 2562)
อัตราส่ วน
กรรมสิทธิ์:สิทธิการเช่ า

สัดส่ วนผู้เช่ าจาแนกตามธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
ϳ͘Ϯϭй

สิทธิการเช่า,
12%

กรรมสิทธิ์, 88%

สือ่ โฆษณาและ
สิง่ พิมพ์
ϲ͘ϳϳй

พลังงาน การเงิน
ϱ͘Ϭϴй Ϯ͘ϱϬй

การค้ าทัว่ ไป
ϯϮ͘ϰϲй

อื่นๆ ϴ͘ϴϯй

หน่วยงานภาครั ฐ
ϭϬ͘ϲϴй

สือ่ สารและ
โทรคมนาคม
Ϯϲ͘ϰϳй

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2



สัดส่ วนของผู้เช่ าจาแนกตามสัญชาติ

สัดส่ วนของผู้เช่ าจาแนกตามขนาดพืน้ ที่เช่ า

อังกฤษ,
3%

อื่นๆ, 9%

< 100 ตร.ม.,
6%

501 - 800
ตร.ม., 12%

ญี่ปน,
ุ่ 27%

> 1000 ตร.
ม., 41%

201- 500 ตร.
ม., 15%

ไทย, 61%

100 - 200
ตร.ม., 12%

801 1000 ตร.
ม., 14%

อัตราการเช่ าพืน้ ที่ของทรัพย์ สนิ
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ϵϱй

ϵϬ͘ϰй

ϵϬй

ϴϱ͘ϭй

ϴϱй
ϳϱй
ϳϬй
ϲϱй

ϳϯ͘ϳй

ϴϮ͘ϵй

*สัญญา Undertake หมดอายุ

ϵϭ͘ϴй
ϴϲ͘ϵй

ϵϱй

ϭϬϬ͘Ϭй

ϳϭ͘Ϭй

ϳϮ͘ϱй

ϳϮ͘ϱй

Ϯϱϱϴ

Ϯϱϱϵ

ϮϱϲϬ

ϴϱй
ϳϱй
ϳϬй
ϲϱй
ϲϬй

ϱϱй

ϱϱй

Ϯϱϱϵ

ϭϬϬ͘Ϭй

ϴϬй

ϳϬ͘ϱй

Ϯϱϱϴ

ϭϬϬ͘Ϭй

ϵϬй

ϲϬй
ϱϬй

*สัญญา Undertake หมดอายุ

ϭϬϬй

ϭϬϬй

ϴϬй

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ϮϱϲϬ

Ϯϱϲϭ

ϱϬй

อัตราการเช่าเฉลีย่ ก่อน hŶĚĞƌƚĂŬĞ

อัตราการเช่าเฉลีย่ ก่อน hŶĚĞƌƚĂŬĞ

อัตราการเช่าเฉลีย่ หลัง hŶĚĞƌƚĂŬĞ

อัตราการเช่าเฉลีย่ หลัง hŶĚĞƌƚĂŬĞ

*สัญญา Undertake ทัง้ สองโครงการหมดอายุ เดือนพฤศจิกายน 2561

ϳϰ͘ϵй

Ϯϱϲϭ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) ประจาปี 2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business
Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
1.

การลงทะเบียน
-

2.

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐาน (ตามข้ อ 2
หรื อข้ อ 3) ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั้
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

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 ยังไม่
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

-

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
มีสิทธิ ออกเสีย ง ต้ องเป็ นการมอบฉัน ทะให้ กับ บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และผู้จัดการ
กองทรัสต์จะถือว่าการใช้ สิทธิออกเสียงของตัวแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ เป็ นการใช้ สิทธิออกเสียง
ตามจานวนหน่วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ ที่มอบฉันทะ หรื อเป็ นการใช้ สิทธิออกเสียงตาม
จานวนสิทธิทงหมดของผู
ั้
้ 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)

2

3.

-

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

องค์ ประชุม
-

(ข้ อ 16.5) การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่
น้ อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจานวนหน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง
จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดเอาไว้ ในวรรค
หนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนได้
ั ้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่กาหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ข้ อ 16.3.2 (1) การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
นันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ข้ อ 16.3.2 (1) ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
วันที่
Date
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที(1)
่
ข้าพเจ้า
Reside at
I / We
อาเภอ/เขต
อยู
บ่ า้ นเลขที่

ถนน
Road
จังหวัด
ถนน

Reside at
อAmphur/Khet
าเภอ/เขต

เขียนที่
Written at
เดือเขีนยนที่
Month
Written at

เดือน
.สัญชาติ
Month
Nationality

พ.ศ
Year
พ.ศ
Year

ตาบล/แขวง .สัญชาติ
Tambon/Khwaeng
Nationality
สไปรษณี ย ์
ตรหัาบล/แขวง

Road
จัProvince
งหวัด

Tambon/Khwaeng
Postal
Code ย ์
รหั
สไปรษณี

นในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่Postal
า ดับบลิCode
วเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
Amphur/Khet(2) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุ
Province
รวม
หน่วย
Business
holding
totalคอมเพล็
amountกof………….units.
(2) ซึbeing
่ งเป็ นaผูtrust
ถ้ ือหน่unitholder
วยทรัสต์เofพื่อWHA
การลงทุ
นในอสัComplex
งหาริ มทรัReal
พย์แEstate
ละสิ ทธิInvestment
การเช่า ดับTrust
บลิวเอชเอ
บิสthe
ซิเนส
ซ์ โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เ
ท่
า
กั
บ
เสี
ย
ง
รวม
หน่วย
and having the rightbeing
to vote
equal
to
a trust
unitholder
of WHA Business Complex Real Estate Investment Trustvotes
holding the total amount of………….units.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ
“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ
”
”

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3)rightขอมอบฉั
ทะให้to
and having the
to vote นequal
 (1) นทะให้
(3) ขอมอบฉั

เสี ยง

votes
อายุ
age
อายุ
age

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, resides at

(1)
ปี
อยู
บ
่
้
า
นเลขที
่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
years,
resides at
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
ถนน
ตาบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
อาเภอ/เขต หรื อ
จังหวัด
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
, or
จังหวัด
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
หรื
อ
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
Province
Postal
Code
Mr.Ratachai Teratanavat age 45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All, orSeasons Place
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
Mr.Ratachai Teratanavat
age 45 years, resides
Floor 9, 18, 39,ปทุ52มวัAllน Seasons Place
ถนน
วิทยุ
ตาบล/แขวง
ลุมพินี at 87/2 CRC Tower Building
อาเภอ/เขต
Road
Wireless Road
Tambol/Khwaeng Lumpini
Amphoe/Khet Pathumwan
ถนน
ตาบล/แขวง รหัสไปรษณียลุ์ มพินี
อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด วิกรุทงยุเทพฯ
10330
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet Pathumwan
Province Wireless
Bangkok Road
Postal CodeLumpini 10330
จังหวัด กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10330
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
Province Bangkok
Postal Code
10330
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ
Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
any
one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit Holders of WHA Business Complex Real
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ
Estate
TrustComplex
for the year
18 July
10.00 a.m. at เขตจตุ
8th Floor,
OneอทีBusiness
InfiniteInvestment
One Business
เลขที2019
่ 349 on
ถนนวิ
ภาวดี2019
รังสิ ตatแขวงจอมพล
จกั ร SJ
กรุInfinite
งเทพฯ หรื
่จะพึงเลื่อComplex,
นไปในวัน349
เวลาVibhavadi-Rangsit
และสถานที่อื่นด้วRoad,
ย
Chompol
Subdistrict,
Chatuchak
District,
Bangkok,
with
the
following
agenda
or
at
any
adjournment
thereof
on
any
date,
time
and
place.Complex Real
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit Holders of WHA Business
Estate Investment Trust for the year 2019 on 18 July 2019 at 10.00 a.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chompol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok, with the following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
(1)
วาระที่authorize
1 พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มครั้งทีatผ่ this
่ านมาmeeting follows:
I/We hereby
the proxy
to vote on my/our behalf
Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting
(1) วาระที
่ 1 พิให้
จารณารั
บรองรายงานการประชุ
มครั้งทีผ่ ่ านมา
 (ก)
ผรู ้ ับมอบฉั
นทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)1 ToToadopt
grant the
my/our
proxy
vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
Agenda
minute
of totheconsider
previousandmeeting
 (ก)
(a)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(2) วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
Agenda 2 To report the operating results of the year 2018
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(3) วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
Agenda 3 To report the financial statements of WHABT for the year 2018
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(4) วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2562
Agenda 4 To report the appointment of auditors for the year 2019
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(5) วาระที่ 5
Agenda 5
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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
trust unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in 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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
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หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

หมายเหตุ

เขียนที่
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี
ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
Written
at
วั
น
ที
่
เดื
อ
น
พ.ศ
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Date
Month
Yearof trust units to
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
several proxies for splitting votes.
(1) ข้าพเจ้า
.สัญชาติ
I
/
We
Nationality
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
อยูPlease
บ่ า้ นเลขที
่
ถนน
ต
าบล/แขวง
affix duty stamp of Baht 20.
Reside at
Road
Tambon/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอานาจฉบัProvince
บนี้
Amphur/Khet
Postal Code
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the
ซึ่งเป็isนผูasถ้ ือenclosed
หน่วยทรัherewith.
สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
independent(2)director
รวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, resides at
อาเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
Mr.Ratachai Teratanavat age 45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
วิทยุ
Wireless Road
กรุ งเทพฯ
Bangkok

ตาบล/แขวง
ลุมพินี
Tambol/Khwaeng Lumpini
รหัสไปรษณีย์
10330
Postal Code
10330

อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
Amphoe/Khet Pathumwan

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ

Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit Holders of WHA Business Complex Real
Estate Investment Trust for the year 2019 on 18 July 2019 at 10.00 a.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chompol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok, with the following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา
Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

 (1)

สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
4 Form A.
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS INAttachment
THAILAND ONLY
สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 4 แบบ ข.
(Attachment 4) Form B.

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

“ฉี ก“ฉี
เอกสารตามรอยปรุ
” ”
กเอกสารตามรอยปรุ

วันที่
Date

เขียนที่
Written at
เดืเขีอยนนที่
Written at
Month

พ.ศ
Year

วันที่
เดือน.......................พ.ศ.....................................
(1) ข้าพเจ้า
.สัMonth
ญชาติ
Date
Year
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที(1)
่ ข้าพเจ้า
ถนน
ตาบล/แขวง
สัญชาติ
Reside at I/We
Road
Tambon/Khwaeng
Nationality
อาเภอ/เขต
จังหวัถนน
ด
รหัสไปรษณี
ย์
อยู
บ่ า้ นเลขที่
ตาบล/แขวง
Reside at
Road
Tambon/Khwaeng
Province
Postal Code
อAmphur/Khet
าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
หน่วย
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรวม
รกิจเป็ นผูร้ ับฝาก (Custodian) ให้กบั
as a Custodian for being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
และออกเสี ย(2)
งลงคะแนนได้
ากับวยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แเสีละสิ
ยงทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทั้งสิ้น
ซึ่งเป็ นผูถ้ เือท่หน่
and having the right
to
vote
equal
to
votes
รวม
หน่วย
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
(3) ขอมอบฉั
และออกเสี ยงลงคะแนนได้
เท่นากัทะให้
บ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
 (1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
(3) ขอมอบฉันทะให้
age
years, resides at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
 (1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
age
years, resides at
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Province
Postal Code
, or
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
ชันที
้ อ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
จังหวัด
รหัอายุ
สไปรษณี45ย์ ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ หรื
Mr.Ratachai Teratanavat agePostal
45 years,
Province
Code resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52, orAll Seasons Place

ถนน
Road
จังหวัด
ถนน
Province
Road

้ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันที
วิทยุ
ต
าบล/แขวง
ลุ
ม
พิ
น
ี
อ
าเภอ/เขต
น
Mr.Ratachai Teratanavat age 45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52ปทุAllมวัSeasons
Place
Wireless Road
Tambol/Khwaeng Lumpini
Amphoe/Khet Pathumwan
10330
วิกรุ
ทยุงเทพฯ
ตาบล/แขวง รหัสไปรษณีลุมยพิ์ นี
อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
Bangkok
Postal
Code
10330
Wireless Road
Tambol/Khwaeng Lumpini
Amphoe/Khet Pathumwan

จัคนหนึ
งหวัด่ งคนใดเพี
กรุ งยเทพฯ
รหัสไปรษณียงลงคะแนนแทนข้
ย์
10330
งคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี
าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
Province
Bangkok
Postal
Code
10330
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ
Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
คนหนึ
่ งคนใดเพี
วเป็ นผูแ้ proxy
ทนของข้
พเจ้าเพืand
่อเข้vote
าประชุonมmy/our
และออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
พเจ้าในการประชุ
สามัญHolders
ผูถ้ ื อหน่of
วยทรั
สต์ขBusiness
องทรัสต์เพืComplex
่อการลงทุReal
นใน
any one
of themยงคนเดี
to be ยmy/our
to าattend
behalf
at the AnnualาMeeting
of TrustมUnit
WHA
ประจ
าปี
2562
ในวั
น
ที
่
18
กรกฎาคม
2562
เวลา
10.00
น.
ณ
ห้
อ
งประชุ
ม
ชั
น
8
อาคาร
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
แ
ละสิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
ดั
บ
บลิ
ว
เอชเอ
บิ
ส
ซิ
เ
นส
คอมเพล็
ก
ซ์
้
Estate Investment Trust for the year 2019 on 18 July 2019 at 10.00 a.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road,SJ
Infinite
OneSubdistrict,
Business Complex
่ 349 ถนนวิ
ภาวดีwith
รังสิ ตtheแขวงจอมพล
เขตจตุจorกั รatกรุanyงเทพฯ
หรื อที่จะพึ
งเลื่อนไปในวั
น เวลา
และสถานที
Chompol
Chatuchakเลขที
District,
Bangkok,
following agenda
adjournment
thereof
on any date,
time
and place.่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit Holders of WHA Business Complex Real
Estate Investment Trust for the year 2019 on 18 July 2019 at 10.00 a.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chompol Subdistrict,
District,
Bangkok,
withนทะออกเสี
the following
agenda or at anyาพเจ้
adjournment
thereof
(4) ข้าChatuchak
พเจ้าขอมอบฉั
นทะให้
ผรู ้ ับมอบฉั
ยงลงคะแนนแทนข้
าในการประชุ
มครัon้ งนีany
้ ดงั นีdate,
้ time and place.
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(4) ข้(1)
าพเจ้าวาระที
ขอมอบฉั
ผรู ้ ับมอบฉั
นทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
่ 1 นทะให้
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มครั้งทีผ่ ่ านมา
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting
 ่ (ก)
ผรู ้ ับบมอบฉั
นทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
(1) วาระที
1 พิจให้
ารณารั
รองรายงานการประชุ
มครั้งทีผ่ ่ านมาแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To
grant
my/our
proxy
to
consider
vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
Agenda 1 To adopt the minute of the previous and
meeting
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(2) วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
Agenda 2 To report the operating results of the year 2018
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(3) วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
Agenda 3 To report the financial statements of WHABT for the year 2018
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(4) วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2562
Agenda 4 To report the appointment of auditors for the year 2019
 วาระนี้เป็ นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgment. Votes are not required.
(5) วาระที่ 5
Agenda 5
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
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
trust unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in 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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 4 แบบ ก.
Attachment 4 Form A.

หนังสื อมอบฉันทะ

หมายเหตุ

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Date
Month
Evidences to be attached with this Proxy Form are:
(1) ข้าพเจ้า
.สัญชาติ
(1) หนังสื อIมอบอ
งสื อมอบฉันทะแทน
/ We านาจจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนัNationality
Power
of
Attorney
from
trust
unitholders
authorizing
a
Custodian
to
sign
the
Proxy
Form
on
his/her
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง behalf.
Reside(2)at หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉั
Roadนทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจTambon/Khwaeng
คัสโตเดียน (Custodian)
อาเภอ/เขต Letter of certification to certify that a person
จังหวัexecuting
ด
รหั
in the Proxy Form has obtainedสaไปรษณี
permit toย ์ act as a Custodian.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

2.

PROXY
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
เขียนที่
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั้น
Written at
Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have aวัCustodian
in Thailand
นที่
เดือน can use the Proxy Form B. พ.ศ
Year

3. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้
ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้Postal
าประชุCode
มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
Amphur/Khet
Province
หน่วยทรัสต์ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
ซึ่งเป็ นappointing
ผูถ้ ือหน่วยทรั
สต์เพื่อmust
การลงทุ
นในอสั
ทรัพย์toแattend
ละสิ ทธิand
การเช่
วเอชเอand
บิสmay
ซิเนสnotคอมเพล็
ซ์ โดยถืofอหน่
านวนทั้งสิ้น
The trust(2)unitholder
the proxy
authorize
onlyงหาริ
oneมproxy
voteา atดับtheบลิmeeting
split theกnumber
trustวยทรั
unitsสtoต์จseveral
รวม
หน่
ว
ย
proxies for splitting votes.
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units.
4.และออกเสี
กรุ ณาติยงลงคะแนนได้
ดอากรแสตมป์ เท่20ากับาท
บ
เสี ยง
Pleasethe
affixright
dutytostamp
Bahtto20.
and having
vote of
equal
votes
5. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้โดยข้อมูลของกรรมการ
(3) ขอมอบฉันทะให้
อิสระ เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบอานาจฉบับนี้
The trust unitholder
who is Mr. Ratachai
Teratanavat,
to be the proxy. Information of
 (1)may appoint the independent director of the REIT Manager,อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
่
the independent director is as enclosed herewith.
age
years, resides at
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Postal Code
, or
 (2) นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์
อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส
Mr.Ratachai Teratanavat age 45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place

วิทยุ
Wireless Road
กรุ งเทพฯ
Bangkok

ตาบล/แขวง
ลุมพินี
Tambol/Khwaeng Lumpini
รหัสไปรษณีย์
10330
Postal Code
10330

อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
Amphoe/Khet Pathumwan

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ประจาปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ

Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of Trust Unit Holders of WHA Business Complex Real
Estate Investment Trust for the year 2019 on 18 July 2019 at 10.00 a.m. at 8th Floor, SJ Infinite One Business Complex, 349 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chompol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok, with the following agenda or at any adjournment thereof on any date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา
Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

“ฉี กเอกสารตามรอยปรุ ”

1.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ข้ อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

45

ที่อยู่

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพ 10330

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-

