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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนที�   
 Written at 

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

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั�งสิ�นรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที�     

       age           years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อายุ       ��    ปี อยูบ่า้นเลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส 

     age              years, resides at    

ถนน วิทยุ  ตาํบล/แขวง  ลุมพินี   อาํเภอ/เขต          ปทุมวนั  

Road    Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10330    

Province     Postal Code      

 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั�น 3  
โรงแรมแกรนด ์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�   
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที� � เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 
Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
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Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 
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  Approve Disapprove Abstain 

(2) วาระที� 2 รายงานผลการดาํเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี ���� 

Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2018 

(3) วาระที� 3 รายงานงบการเงนิประจํารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี ���� 
Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2018 

 (4) วาระที� 4 รายงานการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจําปี 2562 

Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2019 

หมายเหตุ: วาระที� 2 – 4 ขา้งตน้เป็นวาระเพื�อทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

Note: Agenda Item 2 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

(5) วาระที� � พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 5 Other (if any) 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (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 ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์

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) ในกรณีที�ขา้พเจา้แต่งตั�งให้บุคคลอื�นเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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. 

  

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 ลงชื�อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   ( ) 

 

 

 ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

  ( ) 
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หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหน่วยทรัสตที์�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 �� บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

3. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามที�ปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบันี�  
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. 
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and having the right to vote equal to     votes 
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ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อายุ       ��    ปี อยูบ่า้นเลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส 

     age              years, resides at    

ถนน วิทยุ  ตาํบล/แขวง  ลุมพินี   อาํเภอ/เขต          ปทุมวนั  

Road    Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10330    
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คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั�น 3  
โรงแรมแกรนด ์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�   
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที� � เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 
Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 



 

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 แบบ ข. 
Enclosure 4 Form B. 
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนที�   
 Written at 

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

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั  

as a Custodian for 

(2) ซึ�งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั�งสิ�น
รวม หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที�     

       age years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อายุ       ��    ปี อยูบ่า้นเลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส 

     age              years, resides at    

ถนน วิทยุ  ตาํบล/แขวง  ลุมพินี   อาํเภอ/เขต          ปทุมวนั  

Road    Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10330    
Province     Postal Code      

 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั�น 3  
โรงแรมแกรนด ์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�   
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที� � เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 
Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4  แบบ ก. 

Enclosure 4 Form A. 
 

“ฉี
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนที�   
 Written at 

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

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั�งสิ�นรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที�     

       age           years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อายุ       ��    ปี อยูบ่า้นเลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส 

     age              years, resides at    

ถนน วิทยุ  ตาํบล/แขวง  ลุมพินี   อาํเภอ/เขต          ปทุมวนั  

Road    Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10330    

Province     Postal Code      

 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั�น 3  
โรงแรมแกรนด ์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�   
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที� � เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 
Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 



 

“ฉี
กเอ

กส
ารต

าม
รอ
ยป

รุ”
 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 

(2) วาระที� 2 รายงานผลการดาํเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี ���� 

Agenda 2 To report the performance of WHART Trust for the year 2018 

(3) วาระที� 3 รายงานงบการเงนิประจํารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี ���� 
Agenda 3 To report the financial statement of WHART Trust for the year 2018 

 (4) วาระที� 4 รายงานการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจําปี 2562 

Agenda 4 To report the appointment of auditor for the year 2019 

หมายเหตุ: วาระที� 2 – 4 ขา้งตน้เป็นวาระเพื�อทราบ ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

Note: Agenda Item 2 – 4 above are for acknowledgement; therefore, no voting is required. 

(5) วาระที� � พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 5 Other (if any) 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (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 ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์
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) ในกรณีที�ขา้พเจา้แต่งตั�งให้บุคคลอื�นเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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. 

  

 

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the 
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

 ลงชื�อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   ( ) 

 

 

 ลงชื�อ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

  ( ) 
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หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. นี�  ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหน่วยทรัสตที์�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยทรัสตใ์หเ้ท่านั�น 

    Only foreign trust unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.   

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 Evidences to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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. ผูถื้อหน่วยทรัสตที์�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรัสตใ์ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 �� บาท 

Please affix duty stamp of Baht 20.  
 

5. ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามที�ปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบันี�  
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. 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4  แบบ ก. 

Enclosure 4 Form A. 
 

“ฉี
กเอ

กส
ารต

าม
รอ
ยป

รุ”
 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

 เขียนที�   
 Written at 

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

I / We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท โดยถือหน่วยทรัสตจ์าํนวนทั�งสิ�นรวม
 หน่วย 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Real Estate Investment Trust holding the total amount of………….units. 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to     votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 (1)      อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที�     

       age           years, resides at    

ถนน    ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต    

Road     Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code     , or 

 (2)  นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ อายุ       ��    ปี อยูบ่า้นเลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส 

     age              years, resides at    

ถนน วิทยุ  ตาํบล/แขวง  ลุมพินี   อาํเภอ/เขต          ปทุมวนั  

Road    Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั กรุงเทพฯ    รหสัไปรษณีย ์ 10330    

Province     Postal Code      

 

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART”) ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น.  ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั�น 3  
โรงแรมแกรนด ์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ Meeting of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust (“WHART”) for the year 2019 on 18 April 2019 at 10.00 hrs. at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, with the following agendas or at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�   
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

 

(1) วาระที� � เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 
Agenda  1  To adopt the minutes of the previous meeting 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 



 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

Information of Independent Director for Giving Proxy of Trust Unit Holders 

 

ชื�อ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 
Name Mr.Ratachai Teratanavat 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

Position Independent Director  

WHA Real Estate Management Company Limited 

อาย ุ �� ปี 
Age 45 years old 
ที�อยู ่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั�นที� 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั�นส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 
Address 87/2 CRC Tower Building Floor 9, 18, 39, 52 All Seasons Place 

Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
วฒิุการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั California State ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
Education Master of Business Administration in Finance, California State University, United States of 

America.  
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