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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์หมราช 

ประจาํปี 2565 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราชประจาํปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โปรดสง่แบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้รว่ม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 หรือสง่ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์หรือ 

QR Code พรอ้มทัง้เอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ้มายงับริษัท ฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ตาม

วิธีการขัน้ตอนท่ีปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 โดยเมื่อบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อ

สามญัประจาํปี 2565  โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรสัต ์ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 แลว้ ผูใ้หบ้ริการระบบควบคมุ

การประชุม กล่าวคือ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จะจัดส่งลิงก์ สาํหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์และคูม่ือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้กผู้ถื้อหนว่ยทรสัตผ์า่นทางอีเมลท่ี์ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์จง้ขา้งตน้ 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหนว่ยท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้รว่มประชมุ โดย

สามารถแจง้ไดด้ว้ยวิธีสง่ขอ้มลู ดงันี ้(1) ทางอีเมลหรือไปรษณีย ์หรอื (2) ทางเว็บไซต ์หรือ QR Code 

โดยมีรายละเอียดวิธีการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวธีิส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย ์ 

1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 4 เพ่ือแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-

AGM) โดยขอใหท้า่นระบอีุเมล และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของทา่นใหช้ดัเจน สาํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ 

1.2 แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยืนยนัสิทธิการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-

AGM) ดงันี ้

(ก) สาํหรบัผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์เป็นบคุคลธรรมดา 

กรณีผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอายขุองผูถื้อหนว่ยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหนว่ยทรสัตม์อบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- หนงัสือมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งท่ีสิ่งมาดว้ย 5 ซึ่งลงนามโดยผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบ

ฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ

(ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผู้

มอบฉนัทะ 

- สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอาย ุ(ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) สาํหรบัผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์เป็นนิติบคุคล 

กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ประสงคเ์ขา้รว่มดว้ยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

- สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ี

ออกหนงัสอื) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ พรอ้ม

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ  

- สาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติ

บุคคลนัน้ตัง้อยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

สาํหรบันิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษ 

จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้ประชมุแทนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- หนังสือมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งท่ีสิ่งมาดว้ย 5 ซึ่งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติ

บุคคลท่ีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการ (อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล

(ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหส้ง่มอบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิติ

บคุคลฉบบัลา่สดุท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ (อายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหนงัสอื) ซึง่

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 



สิ่งที่สง่มาดว้ย 3 

3 
 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหส้่งมอบสาํเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติ

บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้ม)ี 

สาํหรบันิติบคุคลตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลงนาม

รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

- สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่

หมดอาย ุ(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.3 จัดส่งเอกสารใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามขอ้ 1.1 สาํเนาหลกัฐาน

แสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดยจดัสง่มาใหบ้ริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 

2565 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

(ก) ทางอีเมล  : ir@whai-rm.com 

(ข) ทางไปรษณีย ์ : บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์หอ้ง 2206A ชัน้ 22 หมู ่13 

ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 10540 

  

mailto:ir@whai-rm.com
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2. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวธีิส่งข้อมูลทางเว็บไซต ์หรือ QR Code  
 

   

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R  

     หรอืสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขา้สูร่ะบบ       และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน

วนัท่ี 22 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชมุ 

 3. ระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) โดย

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบตัิตามคูม่ือการใชง้านในระบบ 

 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 

3 กรอกข้อมูลตามทีร่ะบบแสดง 

4  เพื่อยอมรับเงือ่นไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนด 

การเข้าร่วมประชุม 
5 กดปุ่ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 

 

** 1 บัญชอีีเมล ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื

  

 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษัท สามารถจดัส่ง หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงั

บรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง บรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน เวลา 17.00 น. 

(ก) ทางอีเมล  : ir@whai-rm.com 

(ข) ทางไปรษณีย ์ : บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์หอ้ง 2206A ชัน้ 22 หมู ่13 ถนนเทพรตัน 

(บางนา-ตราด) กม. 7 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดตอ่ Inventech Call Center 

02-931-9134 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัท่ี 12 – 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขตัฤกษ)์ แจ้งปัญหาการใช้

 

ขั้นตอนการยืน่แบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรบัเขา้หอ้งประชมุท่ีไดร้บัจากอีเมล 

 
2 นาํ Username และ Password มากรอก หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4 กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” โดยคะแนนเสียงจะถกูนบัเขา้องคป์ระชมุ 

5 จากนัน้ทาํการกดปุ่ ม “อนญุาต” ในการเขา้ใชง้านไมโครโฟนและกลอ้ง 

6 กดปุ่ ม “Join Meeting” ในการเขา้รบัชมการประชมุ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์

2 เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

3 กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงลา่สดุท่ีไดท้าํการเลือกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม                                   

(ซึง่หมายความว่า ผลคะแนนล่าสดุของทา่นจะเท่ากบัการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน

ของทา่นจะถูกนาํไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชมุกาํหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสียง

ลงคะแนนไดจ้นกวา่ระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมน ู“การส่งคาํถาม” หรือสญัลกัษณ ์ 

 

การพิมพค์าํถาม 1 

   เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามคาํถาม  

พิมพค์าํถามแลว้ กด “ส่ง”    

การถามผ่านภาพและเสียง 
 
2 

เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามคาํถาม  

กดปุ่ ม “จองควิสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ

สญัลกัษณ ์ 

 

   กดปุ่ ม “จองควิ” หรือสญัลกัษณ ์ 

รอสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีในการใหค้วิถามคาํถาม  

** หากไม่พบสญัญาณภาพและเสียง กรุณากดปุ่ มรีเฟรซ หรือ   
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หมายเหต ุการทาํงานของระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยูก่บัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณ ์และ/หรอื โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นการใช้

งานระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ 

     - High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ) 

     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณท่ี์สามารถใชง้านได ้

     - โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบตัิการ iOS หรอื Android 

     - เครือ่งคอมพิวเตอร/์เครือ่งคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows หรอื Mac 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) หรอื Safari ** โดยระบบไมร่องรบั Internet Explorer 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

คูม่ือการใชง้าน 

ยื่นแบบคาํรอ้งผา่น e-Request 

1 2 คูม่ือการใชง้าน 

ระบบ Inventech Connect 
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ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้สแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชมุหรือเขา้ไปท่ี

เวบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R 

กรอกขอ้มลูสาํหรบัย่ืนแบบคาํรอ้ง 

(e-Request) 

ส่งแบบคาํรอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีพิจารณา 

อนมุตัคิาํรอ้ง 

แจง้ผลการอนมุตัผิ่านอีเมลและนาํส่งลิงก ์

สาํหรบัลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

่    

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วา่ไดร้บัแบบคาํรอ้ง 

และกาํลงัดาํเนินการตรวจสอบ 

* ขัน้ตอนนีจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผูถื้อหุน้แกไ้ขและ              

ส่งเอกสารเพิ่มเตมิ 

่  

ระบบแจง้อีเมลแจง้การปฏิเสธแบบคาํรอ้ง 

ไม่ผ่านการอนมุตั ิ ผ่านการอนมุตั ิ

ดาํ
เนิ

นก
าร

ก่อ
นว

นัป
ระ

ชมุ
 

ดาํ
เนิ

นก
าร

 ณ
 ว

นัป
ระ

ชมุ
 

หมายเหต ุ

1. กรณีรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน 

 - ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถูกนบัเป็นฐานในการประชมุ 

2. กรณีออกจากการประชมุ 

 - ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชมุ" ซึง่ระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ

ออกจากการประชมุสาํหรบัวาระท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

(e-Register) 

https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R

	01 ปกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น_RL
	02 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น_RL
	03 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
	04 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_RL
	05 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_RL
	06.1 Annex 5_Proxy A_RL
	PROXY
	 หรือกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ
	 หรือทรัสตีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้


	06.2 Annex 5_Proxy B_RL
	PROXY
	(   หรือกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ
	 หรือทรัสตีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้


	06.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_ประวัติกรรมการอิสระ_RL



