
 

 

ที่ REM-BT016/2562 – TH      

วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่า ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ ดบับลวิเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพลก็ซ์ 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 

2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

  4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
  6. ความเห็นของทรัสตี 
  7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์”) ใน
ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(“กองทรัสต์”)  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ 

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินการงานในรอบปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ของกองทรัสต์ตามที่ปรากฏใน
สรุปผลการด าเนินการและรายงานประจ าปี 2561 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ด าเนินงานของของกองทรัสต์ที่ผา่นมาในรอบปี 2561 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที่ 3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2562 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิง่ที่สง่มาด้วย 
2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

กองทรัสต์มีทรัพย์สินรวมจ านวนประมาณ 2,695.08 ล้านบาท มีหนีส้ินรวมจ านวนประมาณ 575.98 
ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสทุธิ 2,119.10 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสทุธิประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์และก าไร
สะสมจ านวนประมาณ 1,942.88 ล้านบาท และ 176.22 ล้านบาท ตามล าดบั 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 2562 

กองทรัสต์มีรายได้รวมประมาณ 241.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 98.24 ล้านบาท ดังนัน้ 
กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 142.97 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัดอกเบีย้จ่าย
ประมาณ 21.53 ล้านบาท และบวกกลบัรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุนประมาณ 55.79 ล้านบาท กองทรัสต์คงเหลือการ
เพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี (ก าไรสทุธิ) ประมาณ 177.23 ล้านบาท 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาตัง้แตง่ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 โดยเสนอผู้สอบบญัชีที่
ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ดงันี ้

1. นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6552 และ/หรือ 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8435 

โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีที่บคุคลดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ 

คา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 คือ 700,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย)  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 ตามรายช่ือข้างต้น 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้มต้่องลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2562 ในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 
เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 2562 ของผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์ในวนัที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการเข้าร่วมประชุมสามญั
ประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดงัมีรายละเอียด 
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.whabt.com  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวฒัน์ หรือบุคคลอื่นใดตามความ
เหมาะสมเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้ ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่าน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้ได้น าเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มามอบแก่เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน
ประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดงันัน้ ผู้จัดการกองทสัต์จึงได้จดัท ารายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเลม่
ทา่นสามารถขอรับได้ทีป่ระชมุ หรือติดตอ่ขอรับด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ใน
ฐานะผู้จดัการกองทสัต์ เลขที่ 1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ โทรศพัท์ 02-
753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: jariyac@wha-rem.co.th; piyawan@wha-rem.co.th  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ ดบับลวิเอชเอ 

บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 



























สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของกองทรัสต์ WHABT ตามรายละเอียดดังนี ้

รายการ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)    
รายได้คา่เชา่และบริการ 204.71 193.63 179.98 
รายได้จากการรับประกนัก าไรจากการด าเนินงานขัน้ต ่า 36.23 19.41 35.53 
รายได้ดอกเบีย้ 0.27 0.33 0.28 
รายได้รวม 241.21 213.37 215.79 

ค่าใช้จ่ายรวม (98.24) (79.20) (74.88) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจาก
เงนิลงทุน 142.97 134.17 140.91 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (21.53) (21.54) (21.77) 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิ
จากเงนิลงทุน) 121.44 112.63 119.14 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 55.79 40.63 27.24 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับงวด (ก าไร
สุทธิ) 177.23 153.26 146.38 

งบดุล (ล้านบาท)    
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามราคายตุิธรรม 2,498.00 2,441.00 2,400.00 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามราคายตุิธรรม 100.72 - - 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9.40 92.35 71.56 
สนิทรัพย์อื่น 86.96 86.95 114.93 
รวมสินทรัพย์ 2,695.08 2,620.30 2,586.49 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 505.00 505.00 505.00 
หนีส้นิอื่น 70.98 46.98 38.78 
รวมหนีส้ิน 575.98 551.98 543.78 

สินทรัพย์สุทธิ 2,119.10 2,068.32 2,042.71 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

  
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 202,000,000 202,000,000 202,000,000 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.4906 10.2392 10.1124 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย 
(ก าไรสทุธิตอ่หนว่ย) (บาท) 0.8774 0.7587 0.7247 
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สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ WHABT 

สดัสว่นของสญัญาทีจ่ะหมดอายลุงนบัจากวนัที ่31 มนีาคม 2562 (WALE = 2.58 ปี) 

 
*โดยอตัราพื้นทีว่่างรอ้ยละ 14 ของพื้นทีเ่ช่าทัง้หมด (ณ 31 มนีาคม 2562)

อัตราส่วน 

กรรมสิทธ์ิ:สทิธิการเช่า    สัดส่วนผู้เช่าจ าแนกตามธุรกจิ 

อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 
(Interest bearing debt to total assets ratio) 18.74% 19.27% 19.52% 
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 
(Total liabilities to total assets) 21.37% 21.07% 21.02% 
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์สทุธิ (เทา่) 
(Total liabilities to net assets value ratio) 0.27 0.27 0.27 
อตัราสว่นวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เทา่)  
(Interest coverage ratio) 6.64 6.23 6.47 

กรรมสิทธ์ิ, 88%

สิทธิการเชา่, 
12%

การค้าทัว่ไป 

สือ่สารและ
โทรคมนาคม 

หน่วยงานภาครัฐ  

สือ่โฆษณาและ
สิง่พิมพ์  

อื่นๆ 

อสงัหาริมทรัพย์  

พลงังาน  การเงิน  
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สัดส่วนของผู้เช่าจ าแนกตามสญัชาต ิ  สัดส่วนของผู้เช่าจ าแนกตามขนาดพืน้ที่เช่า 

 

 

อัตราการเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สนิ 

โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์  โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

*สญัญา Undertake ทัง้สองโครงการหมดอายุ เดอืนพฤศจกิายน 2561 

 

 

 

ไทย, 61%
ญ่ีปุ่ น, 27%

อ่ืนๆ, 9%

องักฤษ, 
3%

> 1000 ตร.
ม., 41%

801 -
1000 ตร.
ม., 14%100 - 200 

ตร.ม., 12%

201- 500 ตร.
ม., 15%

501 - 800 
ตร.ม., 12%

< 100 ตร.ม., 
6%

อตัราการเช่าเฉลีย่ก่อน 

อตัราการเช่าเฉลีย่หลงั 

อตัราการเช่าเฉลีย่ก่อน 

อตัราการเช่าเฉลีย่หลงั 

*สญัญา Undertake หมดอายุ

*สญัญา Undertake หมดอายุ
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

ดับบลวิเอชเอ บิสซเินส คอมเพล็กซ์ (WHABT) ประจ าปี 2562 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business 

Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน  (ตามข้อ 2 
หรือข้อ 3) ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนเวลาประชมุได้ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหนว่ยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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- ส าหรับนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้
ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเข้าร่วมประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง ต้องเป็นการมอบฉันทะให้กับบุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเท่านัน้ และผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะถือวา่การใช้สิทธิออกเสียงของตวัแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นการใช้สิทธิออกเสียง
ตามจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตาม
จ านวนสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ( ในกรณีผู้
มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้ รับ
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หนงัสือรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่
ออกหนงัสอื) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่มอบส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บคุคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้สง่มอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล 
ซึง่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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- ส าหรับนิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

3. องค์ประชุม 

-  (ข้อ 16.5) การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกวา่ยี่สบิห้า (25) 
คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหนว่ยทรัสต์นบัรวมกนัไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง 
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรค
หนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ร้องขอตามที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ข้อ 16.3.2 (1) การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ข้อ 16.3.2 (1) ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 



 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก. 
Attachment 4 Form A. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
  
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat        age  45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
  
ถนน วิทย ุ   ต าบล/แขวง  ลุมพินี   อ าเภอ/เขต          ปทมุวนั  
Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet    Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก. 
Attachment 4 Form A. 
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(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat        age  45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
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Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet    Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 



 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(2) วาระที ่2 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
Agenda 2 To report the operating results of the year 2018 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
(3) วาระที ่3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 

Agenda 3 To report the financial statements of WHABT for the year 2018 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
(4) วาระที ่4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2562 

Agenda 4 To report the appointment of auditors for the year 2019 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
(5) วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 Agenda 5 Other matters (if any) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 

 
 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 



 

“ฉี
กเอ

กส
ารต

าม
รอ
ยป

รุ”
 

 
 

หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to 
several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of the 
independent director is as enclosed herewith. 

 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก. 
Attachment 4 Form A. 
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being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat        age  45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
  
ถนน วิทย ุ   ต าบล/แขวง  ลุมพินี   อ าเภอ/เขต          ปทมุวนั  
Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet    Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 





FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ข. 
(Attachment 4) Form B. 

 

   
 

“ฉี
กเอ

กส
ารต

าม
รอ
ยป

รุ”
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
 เขียนท่ี  
 Written at 
 
 วนัท่ี เดือน.......................พ.ศ..................................... 
 Date Month  Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  
  I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at  Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั  
as a Custodian for 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat     age 45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
  
ถนน วิทยุ   ต าบล/แขวง  ลมุพินี   อ าเภอ/เขต          ปทุมวนั  
Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet   Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330     

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก. 
Attachment 4 Form A. 

 
“ฉี
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
  
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat        age  45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
  
ถนน วิทย ุ   ต าบล/แขวง  ลุมพินี   อ าเภอ/เขต          ปทมุวนั  
Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet    Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 



 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(2) วาระที ่2 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
Agenda 2 To report the operating results of the year 2018 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
 

(3) วาระที ่3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2561 
Agenda 3 To report the financial statements of WHABT for the year 2018 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
(4) วาระที ่4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2562 

Agenda 4 To report the appointment of auditors for the year 2019 
 วาระน้ีเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgment. Votes are not required. 

 
(5) วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 Agenda 5 Other matters (if any) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้

หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 

 
ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor

 ( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 
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รุ”
 

 
หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั้น 
 Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from trust unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยทรัสตใ์หผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of trust units to several 
proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20. 

5.  ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการ
อิสระ เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Ratachai Teratanavat, to be the proxy. Information of 
the independent director is as enclosed herewith. 

 

 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก. 
Attachment 4 Form A. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
  
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์โดยถือหน่วยทรัสตจ์ านวนทั้งส้ิน
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Business Complex Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี     
       age           years, resides at    
ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อาย ุ      45    ปี อยู่บ้านเลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส 
  Mr.Ratachai Teratanavat        age  45 years, resides at 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place
  
ถนน วิทย ุ   ต าบล/แขวง  ลุมพินี   อ าเภอ/เขต          ปทมุวนั  
Road  Wireless Road  Tambol/Khwaeng Lumpini   Amphoe/Khet    Pathumwan  
จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย์ 10330    
Province Bangkok    Postal Code 10330      

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ 
Infinite One Business Complex เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

Agenda 1 To adopt the minute of the previous meeting 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 





ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 45 

ท่ีอยู ่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

วฒิุการศึกษา ประกาศนียบตัรหลกัสูตร TLCA Executive Development Program 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน  

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี- 














